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Deponija se ponovo rađa!

Piše: Milutin Mitrić

vi iz Srbije,- veli Radovan da je ime Crnom jezeru na Durmitoru dao, niko drugi nego Sveti Sava.
-Zanoći jednom prilikom Sveti Sava u manastiru koji se nalazio baš na mestu gde se
sada nalazi Crno jezero,- nastavi priču Radovan tako ubedljivo kao da gledam film. Kaluđeri lijepo dočekaše Svetog Savu, ali posumljaše u to, da je on zaista svetac. Želeći da ga
provere, odluče da krijući noću zakolju pevca
i strpaju ga u torbu sveca. Sjutra dan, krene
Sveti Sava dalje na put, a za njim pojure kaluđeri vičući: „Ej, ti oče, zašto nam noćas ukrade pijevca“. Sveti Sava, skide torbu sa ramena
i viđe podvalu. Zbog ovoga što ste mi uradili,
dabogda da se zemlja prolomi đe vam je sada
manastir, a to mesto ne zvalo se više varoš, no
se zvalo Crno jezero. I tako je Sveti Sava „krstio“ ovo jezero“.
Ja taman da krenem, a Radovan me rukom čupa za rame, da mi ispriča priču o Svetom Iliji, Prutašu i Todorovom dolu. Dok se
ja pravdam da žurim, Radovan iz džepa od
kaputa izvadi kesu punu duvana, takozvane
“škije”, stavi papir među prste a na papir izrezani žuti hercegovački duvan, što se razvlači
ko špagete. Kad duvan dobro ušuška na papir,
jezikom nekoliko puta ovlaži krajeve i napravi cigaretu. Uze upaljač, odnekud još onaj starinski na benzin, što smo ga zvali „fajercag“ i
poče da kreše. Konačno zapali cigaretu, duboko povuče nekoliko dimova i pomislih Bogu
hvala, kraj je ovom razgovoru. Kad je duvan
krenuo da u papiru pucketa, Radovan je nastavio priču o Savinoj vodi, ali sam ga u sred
priče prekinuo, pravdajući se da za Suca moram stići kući. Pozdravih se sa gorštakom i
krenuh kolima vijugavim uskim asvaltnim
putem, koji je tek pre neki dan „probijem“ od
snežnin nanosa.
Dok ovo pišem u toploj sobi gde se jedino
čuje pucketanje vatre, razmišljam o Radovanu. On živi u skladu sa prirodom i ima vremana da savija duvan koliko hoće i priča o bogovima i vilama koje žive u snežnim pećinama
na Durmitoru. Vama u gradovima koji ovo čitate, ne preostaje ništa drugo nego da kupite
gaće sa senzorima da bi vas upozorile da malo
prikočite sa stresom.
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OgnjiŠte
Evo me u zavičaju na Durmitoru. Bez gradske vreve, mobilnog telefona i „šupljih priča“.
Ovo je jedino moje sklonište gde mogu bar
jednom godišnje pobeći da me ne zakači neko
gradsko sranje. Sedim u prizemlju svoje porodične kuće pored ognjišta sa sačom i čađavim
verigama na kojima visi đedov garavi bakrač.
Na podu usloniti sto, drveni bagremov astal i
tronošci od „ljute“ drenovine. Tu je na kamenoj polici u zidu pegla na žaru, mašice za podizanje vrućeg sača, lampa petrolejka a iznad
njih vise gusle. Ovde sam u čarobnom davno
zaboravljenom svetu snova, slika i priča. Dobro sam naložio vatru da osetim miris dima i
minulih vremena. Ovde se opustim, bez žurbe
i nervoze i nešto razmišljam koliko je čoveku
malo potrebno da bude srećan. A danas je najveća sreća, živeti sa prirodom i bez stresa.
Pročitao sam negde da su odrasli ljudi pod
stresom svaki dan u proseku dva sata i 30 minuta. Kada se sve zbroji, stres svakom čoveku ukrade najmanje šest godina života. A o
bolestima od stresa da i ne govorimo.Znajući da ljudi nemaju vremena a ni strpljenja da
se leče, velike svetske kozmetičke kuće izmislile su na stotine antistres drangulija: krema,
maski za lice, pudera, dezodoransa, čak i pametne gaće i „viseći stiskavac“ za lečenje stresa. U šavovima ovog donjeg veša smešteni su
senzori koji prate psihofizičko stanje čoveka.
Ako je vaše telo malo više izloženo stresnoj situaciji, prvo će gaće početi da vibriraju a ako
se stres ubrzo ne smanji, gaćice „SKIIN“ iz Kanade počeće i da sviraju. Zajedno sa gaćama
za stres, nedavno se pojavio i „viseći proizvod“
od gume i silikona napravljen u Španiji, koji
može da se zakači ispod stola, tako da niko ne
primeti ako poželite da se „stiskanjem“ preko
šaka, malo opustite od stresa. Ovi proizvodi se
svakodnevno nude sluđenom narodu koji je
pod stresom a nema vremena da ide kod psihoterapeuta da se leči. Ili, na primer da ode
kao ja u zavičaj i naloži vatru na ognjištu đedove kuće.
Dolazeći juče kući preko Durmitora koji je
na vrhovima još uvek pod snegom, negde ispod Sedla zaustavi me Radovan Tomčić, stočar iz susednog katuna da mi ispriča legende
o Crnom, Vražjem i Zmijskom jezeru. Znate li
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Ljudi su otišli na Mesec i
vratili se, posle se saznalo da
nisu ni bili (?),
svet se promenio od tranzistora do blututa, crnac je bio pa više
nije predsednik
Amerike i tristo drugih čuda
se desilo, a Kerska deponija još uvek je na istom mestu i još uvek se ne zna kome pripada i kada će ovaj komad zemljišta, okružen naseljenim stambenim zgradama i u blizini Gradske bolnice, prestati da bude odlagalište svakakvog
otpada!
Što se vlasništva tiče, ono u vreme restitucije ne bi trebalo da bude
sporno, jer je u pitanju prostor bivše Molcerove ciglane, oduzete posle
rata kao i tolika druga imovina koja se sada vraća nekadašnjim vlasnicima, odnosno njihovim naslednicima. Zahtev za povrat, kao i nasledni, postoje, a gde je zapelo – Bog dragi zna, uglavnom negde na relaciji između već nepostojećeg „Integrala“, kojem je svojevremeno „Kerska
rupa“ bila dodeljena i grada, podeljenosti parcele na nekoliko vlasnika
i tako dalje.
Za one koji ne znaju, posle vađenja zemlje za cigle, ostale su veće rupe,
kao krateri na Mesecu, a još početkom 70-ih godina Građevinsko preduzeće „Polet“ zamislilo je da ovde izgradi sportski centar za svoje radnike i
građane Kera, a „Integral“ je ponudio da zatrpa rupe. Od svega toga nije
bilo ništa i onda se godinama stvarala deponija. U 1999., posle bombardovanja, na jednoj strani krenulo se u izgradnju stanova za vojna lica, ali
je došao 5. oktobar i temelji su zatrpani.
Onda su 2007. građani organizovali proteste jer više nisu mogli da
trpe smrad i đubre pod nosom, pa su se u Gradu malo trgli, počelo je i
raščišćavanje smeća a tadašnji gradonačelnik Geza Kučera je rekao da
je tamo predviđena izgradnja sportsko-rekreacionog centra. Neiskorišćene betonske kolektorske cevi velikih dimenzija ogradile su „deponiju“ a
Blaško Gabrić i njegovi „zeleni“ okolo su sadili dračeve. Činilo se da smeća neće više biti.
Ali...deponija se ponovo rađa! Ulazi se, očigledno, na razne načine,
kroz „nebranjenu kapiju“, ima svega i svačega i sve liči na „deža vu“ (već
viđeno). Sve dolazi i prolazi, možda će i Treći svetski rat da protutnji i završi se, a Kerska deponija će – ko sme da se kladi? – i dalje biti deponija
i neće se znati kome pripada!?
M.R.

Kosanović
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Kroz Suboticu od petka do petka
U periodu od 31. maja
do 7. juna Subotica
nudi raznolik i bogat
program, te će Subotičani moći da uživaju
u različitim i zanimljivim dešavanjima.
Danas, 31. maja, od 14 i 30 do 16
časova, kompanija „Swarovski“ Subotica organizuje Dane otvorenih vrata, u cilju pronalaska potencijalnih kandidata za
rad u proizvodnji ove kompanije. Svi zainteresovani mogu da se prijave na broj telefona: 024/636-724 od 12 do 14 časova.
U bioskopu Aleksandar Lifka, u 17
časova biće prikazan film “Aladin”, u 19
časova film Godzila 2-Kralj čudovičta
3D, a sa početkom u 21 i 30 časova
“Rocketman”.
Na sceni Jadran, sa početkom u 19 i
30 časova biće izvedena predstava „Govorna mana“, drama na srpskom jeziku Narodnog pozorišta, po tekstu Gorana Markovića, u režiji Petra Jovanovića.
Uloge tumače: Vladimir Grbić, Dimitrije
Dinić, Jovana Belović.

U Bulevar caffe-u, u 21 i 30 časova
održaće se Are you ready?-Grand opening
party. Ulaz: 200 rsd.
U Bass Bar-u, Džezerica night, sa
početkom u 23 časa. Na repertoaru: Swing,
Be-bop, Latin, Funk, Fusion. Gitara: Miša
Marjanov, klavir: Pavle Zvekić, bass: Armand Mesaroš, bubnjevi: Goran Evetović.
Ulaz: 200 rsd. Rezervacije na broj telefona: 024/572-579.
U subotu, 1. juna, u 19 i 30 časova,
na sceni Jadran biće izvedena predstava
„Prah“ po drami Đerđa Špira, u režiji Jožefa Cajlika k.g. Uloge tumače: Natalija
Vicei, Zoltan Mezei.
U bioskopu Aleksandar Lifka biće prikazani filmovi “Aladin” sa početkom u 11 i
17 časova, dok će film Godzila 2-Kralj čudovišta 3D biti prikazan u 19 časova. U
istom terminu biće prikazani i u nedelju,
2. juna.
U subotu, 1. juna, sa početkom u 9 časova i u nedelju, 2. juna, u Velikom parku
(Palić), održaće se 13. IAU Međunarodni
ultramaraton i državno prvenstvo Srbije u
organizaciji Ultramaratonskog saveza Srbije. 6, 12, 24, časovni i 50, 100 km ultramaraton 2019. Pojedinačna trka i štafeta,
izborna trka za evropsko i svetsko prvenstvo 50 km, 100 km, 24 časovni maraton.
Od 1. do 2. juna, na šetalištu uz obalu jezera Palić, u neposrednoj blizini broda i
dečijeg igrališta, održaće se Vojvođanski
festival kurtoš kolača. Ljubitelji će moći

Nebo je granica

Subotički tamburaški orkestar će 3 i 4 juna ove godine održati koncerte u Velikoj
većnici Gradske kuće sa početkom u 19 i 30 časova. Ovaj koncert realizuje se pod
naslovom “Nebo je granica” i po svemu je drugačiji od svih koje je orkestar do sada
održao a predstavlja još jedan iskorak tamburaškog orkestra. Ovog puta na programu su pop, rok i džez numere koje tamburaši do sada nisu izvodili.
Vokalni solista je Gordana Vidaković. Pored Velikog tamburaškog orkestra kojem je dodata garnitura bubnjeva u programu učestvuje i Subotički tamburaški
kvartet koji je pre tri nedelje na evropskom festivalu za mlade u Nerpeltu u Belgiji
osvojio prvo mesto u grupi i potvrdio svoj evropski kvalitet.
Na progamu su pesme u koje u originalu izvode Parni valjak, Džiboni, Zdravko Čolić, Rej Čarls, Tina Tarner, Frenk Sinatra i drugi poznati izvođači ove vrste
muzike. Za ovu priliku izrađeni su potpuno novi aranžmani poznatih pesama za
tamburaški orkestar. To je za Antu Crnovića, Sonju Berta, Stipana Jaramazovića i
Nelu Skenderović bio veliki izazov. Kompletiranju aranžmana pomogli su i Tihomir Zlatić, Božo Potočnik, Ranko Purić i Geza Kučera mlađi.
Ulaznice po ceni od 400 dinara su u prodaji u kafe Galerija u ulici Petra Drapšina.
Očekujemo da će interesovanje biti vrlo veliko pa smo zato i planirali dva potpuno
ista koncerta kako bi što više zainteresovanih mogli da čuju naše izvedbe. Po svemu sudeći očekuje se nesvakidašnji kulturni događaj.

Obeležavanje
Spasovdana

potrebama. U bioskopu Aleksandar Lifka
prikazaće se filmovi “Aladin” sa početkom
u 17 časova, Godzila 2-Kralj čudovišta 3D
u 19 časova i Rocketman u 21 i 30. Filmovi
će se prikazati u istom terminu i u utorak,
4. juna, kao i u sredu, 5. juna.
U sredu, 5. juna, sa početkom u 19 i 30
časova, u pozorištu „Kostolanji Deže“ biće
izvedena predstava „Pad“, rađena po tekstu Branislave Ilić i Kokana Mladenovića,
koji je i reditelj predstave. Uloge tumače:
Jelena Blagojević, Branislav Trifunović,
Nina Nešković.
Na sceni Jadran, u 19 i 30 časova, biće
izvedena predstava „Avgust u okrugu
Osejdž“, drama na srpskom jeziku u režiji
Aleksandra Božine, koja predstavlja crnu
komediju američkog pisca i glumca Trejsija Letsa.

Izložbe oldtajmera
Srpska pravoslavna crkva, parohija Svetog Vaznjesenja Gospodnjeg,
kulturno-umetničkim
programom
obeležiće i ove godine hramovnu slavu - Spasovdan. U okviru Spasovdanskih svečanosti od četvrtka, 30. maja
do 6.juna, u porti Hrama, subotičkom
Narodnom pozorištu i u SKC „Sveti Sava“ biće ogranizovani folklorni i
nastupi crkvenih horova, etno grupa,
kao i duhovna tribina.
Kulturno umetnički program, koji
već četvrtu godinu organizuje Crkveni hor „Sveti Roman Melod“ počeće
30. maja u 19 časova u porti Hrama.
U nedelju 2. juna, sa početkom u 19
časova, u subotičkom Narodnom pozorištu održaće se koncert narodnog
ansambla “Rogalj” iz Novog Sada.
Duhovna tribina u SKC “Sveti Sava”
održaće se u utorak, 4. juna sa početkom u 19 časova. Centralna svečanost u porti hrama Vaznesenja Gospodnjeg zakazana je za 6. jun sa početkom u 18 časova.
da uživaju u ukusima ovog atraktivnog
slatkiša, koji zbog specifičnog izgleda predstavlja turističku atrakciju.
U nedelju, 2. juna, od 12 časova do 15
časova, u restoranu „Panorama“ na 5.
spratu hotela „Galleria“, svi zainteresovani mogu da uživaju u nedeljnom ručku i
vrhunskim jelima na švedskom stolu po
ceni od 1.199 dinara po osobi. Informacije i rezervacije na broj telefona: 024/647100.
U pozorištu „Kostolanji Deže“, sa
početkom u 19 i 30 časova, biće izvedena predstava “Jedna uz drugu“ po tekstu i režiji Gordane Vukov Ciganjik, koja
će se odigrati u okviru projekta Colourful
Cooperation koji se finansira kroz Interreg-IPA program prekogranične saradnje Mađarska-Srbija. Uloge tumače: Jelena Rašković, Aleksandra Bašić, Gordana
Vukov Ciganjik. Ulaz je slobodan, ali je
neophodna rezervacija mesta na broj telefona: 062 783-133.
U ponedeljak, 3. juna, u Dudovoj šumi,
u 17 časova održaće se manifestacija Festival ljubavi, koju treću godinu zaredom organizuje Udruženje građana Zeleni Subotica koja je namenjena deci sa posebnim

U organizaciji Međunarodnog oldtajmer kluba “Subotica”, 1. i 2. juna,
održaće se IX Međunarodni sustret
i reli. Izložba oldtajmera održaće se
u subotu u Čantaviru na Gradskom
trgu, od 10 do 13 časova. Istoga dana
izložba će biti održana na Prozivci,
ispred bazena, od 17 i 30 do 19 i 30
časova, dok će u nedelju svi ljubitelji
oldtajmera biti u prilici da pogledaju
izložbu ispred ulaza u Gradsku kuću,
od 10 do 12 časova.

U četvrtak, 6. juna, na sceni Jadran,
u 19 i 30 časova biće izvedena predstava
“Konopac” u režiji Olje Đorđević. U 20 i
30 časova, na Letnjoj pozornici-Palić, premijerno će biti izvedena predstava „Priča
se po gradu“. Tekst i režiju potpisuje Staša
Koprivica a uloge tumače: Olga Odanović,
Dubravka Mijatović, Anastasia Mandić i
Sena Đorović. Ulaznice za predstavu su
u prodaji na tickets.rs, na svim prodajnim mestima u Subotici i okolini, kao i u
vinoteci „Zvonko Bogdan“ (Matije Korvina 12).
U petak, 7. juna, u 19 i 30 časova, u
pozorištu “Kostolanji Deže” biće izvedena predstava “Strah i prezir u Subotici”
u režiji Borisa Kučova. Predstava je na
mađarskom jeziku, bez prevoda. Ulaz je
besplatan. U istom terminu, na sceni Jadran, biće izvedena predstava “Tristram
Šendi” u režiji Mirka Radonjića.
J. T.

www.pusin.rs

Pon. 08-16h
Uto. 10-18h
Sre. 08-17h
Čet. 13-18h
Pet. 08-14h
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Vodeće teme sajma su IT sektor, digitalizacija i primena dualnog obrazovanja u saradnji sa privredom

Otvoren 13. Međunarodni i
regionalni sajam privrede

Međunarodni

i

regionalni sajam
privrede

„Subo-

tički sajam 2019.“
okupio

je

blizu

200 izlagača iz
Italije,

Sloveni-

je, Mađarske, Hrvatske,

Republi-

ke Srpske, Crne
Gore, Češke i zemlje

domaćina

Srbije. Ovogodišnji partner 13. po
redu sajma privrede je Italija sa
svojim

privred-

nim i kulturnim
institucijama

i

kompanijama.
Sajam je svečano otvorio gradonačelnik Subotice Bogdan Laban koji se zahvalio Italiji na

njenom partnerstvu i aktivnom
učešću u privredi
naše zemlje i dodao da je subotički sajam mesto povezivanja
privrede, razmene ideja, informacija i iskustva i da
je njegov značaj
za region i grad
nemerljiv.
„Ovo je godina
u kojoj obeležavamo 140 godina
diplomatskih odnosa Srbije i Italije kao i deset godina strateškog
partnerstva, i ona
protiče u znaku
dobrih odnosa između Grada Subotice i Ambasa- Srđan Samardžić, Fabricio Kosini i Bogdan Laban
de Italije. Otvaranja novih pogona italijanskih investitora, in- i 150 preduzetnika čija je pretež- pohvalio je Suboticu za postiteziviranje saradnje sa kompa- na delatnost računarsko progra- gnute rezultate i istakao da je
nijama iz Italije koje posluju u miranje i pružanje konsultant- naš grad lokomotiva razvoja AP
našem gradu i širenje kulturnih skih usluga u oblasti informacio- Vojvodine.
„To je posledica ne samo doveza sa Italijanskim kulturnim nih-tehnologija, a što se tiče ducentrom primeri su dobre sarad- alnog obrazovanja mnoge obra- brog poslovnog ambijenta u nanje. Vodeća tema sajma je uti- zovne institucije su pokrenule šoj državi već i predanog i koncaj IT sektora i digitalizacije na ovaj program u saradnji sa pri- tinuiranog rada gradonačelnika
razvoj privrede, kao i saradnja vredom. Na sajmu, kao deo pro- Labana i stručnog tima koji ruprivrede i obrazovanja, s obzi- grama, biće održan i poslovni fo- kovodi poslom privlačenja inverom da smo na vreme prepozna- rum, be 2 be razgovori i više tri- sticija u ovaj grad. Kao pokrajinli važnost povezivanje IT sekora bina, kao i predavanja i prezen- ski sekretar zadužen za resor tusa ostalim privrednim granama, tacije domaćih i inostranih kom- rizma, posebno sam ponosan na
prednosti dualnog obrazovanja i panija.“ izjavio je gradonačelnik projekat Akva parka na Paliću,
koji treba da bude jedan kataznačaj partnerstva između obra- Subotice Bogdan Laban.
zovnih institucija i privrede. Na
Potpredsednik
Pokrajinske lizator daljih investicija i daljeg
teritoriji Severnobačkog okruga vlade i pokrajinski sekretar za razvoja Palića kao turističke deposluje 86 privrednih društava privredu i turizam Ivan Đoković stinacije. Pohvalio bih i Italiju,

našeg važnog strateškog
partnera
čije su investicije
na drugom mestu
sa 9,7 odsto učešća
u direktnim investicijama u iznosu
od preko 842 miliona evra u privredu AP Vojvodine. Sigurno možemo da potvrdimo da je Italija jedan značajan politički i kulturološki partner ali i partner na svim onim
drugim
osnovama koje su socijalna nadgradnja nad
biznisom.“ rekao
je Ivan Đoković,
potpredsednik Pokrajinske vlade i
pokrajinski sekretar za privredu i
turizam.
Vodeća tema ovogodišnjeg
sajma biće IT sektor i digitalizacija, odnosno uticaj digitalizacije na privredu kao i povezivanje IT sektora iostalih grana privrede. Uz pomenute teme, akcenat ovogodišnjeg sajma biće
stavljen i na saradnju obrazovnih ustanova sa privredom. Organizator sajma je JKP “Subotičke pijace” u saradnji sa Privrednom komorom Srbije – Regionalnoj privrednoj komori Severnobačkog okruga a pokrovitelj je Grad Subotica. Sajam je
otvoren 30. maja i trajaće do subote 1. juna.
B. Nikolić

U Gerontološkom klubu „Centar I“ održana promocija video zapisa „Dvougao“

Stavovi različitih generacija
U utorak, 28. maja, u Gerontološkom klubu „Centar
I“ održana je promocija video zapisa „Dvougao“, zajedničkog projekta Gerontološkog centra i Politehničke srednje škole u Subotici. Video zapis „Dvougao“
predstavlja prikaz sličnosti
i razlike u mišljenjima između mlade i starije generacije, a načinili su ga učenici Politehničke škole zajedno sa korisnicima Gerontološkog centra u kome
su iskazali svoje stavove na
identična pitanja.
Cilj projekta „Dvougao“ bio
je da oslika kako dve različite generacije gledaju na isto pitanje. Takođe, cilj je bio da snimajući emisiju ostane video zapis o današnjem vremenu i da

u nerednih pet godina svaka generacija maturanata i generacije ljudi u Gerontološkom centru
daju odgovore na ista pitanja i da
se na osnovu toga napravi istraživanje o stavovima maturanata
i starijih lica, da li se i na koji način ona menjaju.
- Mislim da će danas biti veoma interesantno čuti odgovore
ljudi od osamnaest godina i ljudi od osamdeset godina na isto
pitanje. Pitanja su bila opšta. Mi
smo upravo hteli da otvorimo jedan dijapazon pitanja o prošlosti
i pitanja o sadašnjosti, pitanja o
budućnosti i na kraju svi oni šalju poruku. Po prvi put smo stavili na jedno mesto mlade i starije i razgovarali o istim pitanjima
što čini ovu emisiju veoma interesantnom. U emisiji je učestvovalo desetak maturanata i desetak korisnika Gerontološkog

centra i mislim da će im biti drago da vide i da se podsete o čemu
su pričali pre više od mesec dana
– rekao je Nenad Ivanišević,
direktor Gerontološkog centra.
U projektu „Dvougao“ učestvovalo je odeljenje LT 4-9, prvo
odeljenje likovnih tehničara Politehničke škole, koje je od prvog
razreda volontiralo u Gerontološkom centu.
- Ovo odeljenje nije nasumično odabrano da bi učestvovalo
u ovom projektu. Bilo je logično da oni budu učesnici pošto
su već sarađivali i ostvarili dobru komunikaciju sa korisnicima Gerontološkog centra. Razgovarali smo o nekim univerzalnim vrednostima, iz ugla mladih
i iz ugla starijih, a kada pogledamo emisiju videćemo kakvi su
se odgovori dobili. Mislim da je
ova aktivnost uticala na učenike

Ilija Đukanović, dr Nenad Ivanišević i Stela Šarović
pozitivno u svakom smislu. Oni
vole i žele da dolaze u Gerontološki centar i mi ćemo se, kao Politehnička škola, truditi da nastavimo ovakvu saradnju sa nekim

novim generacijama – izjavila je
Stela Šarović, prof. srpskog jezika i književnosti u Politehničkoj školi.
J. Tonković
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Posao za 25 radnika a očekuje se dodatno zapošljavanje u narednih godinu dana

Kompanija Ondaplast otvorila pogon u Subotici
Fabrika

za

proi-

zvodnju plastike i
polipropilena
daplast

„On-

Balkan“,

svečano je otvorena
u prisustvu ambasadora Italije Karlo
Lo Kašoa, potpredsednika

Pokrajin-

ske vlade Ivana Đokovića, gradonačelnika Subotice Bogdana Labana i direktora

kompanije

„Ondaplast“ Marka
Fontane.
Investicija vredna 7,5 miliona evra, prostire se na 10.500
kvadrata proizvodnog pogona, u
kojem će italijanska kompanija
proizvoditi obložene čvrste limove od polipropilena, a plan je da
se na godišnjem nivou proizvede

2000 tona ekstrudiranih komponenti od plastike. Posao u novoj fabrici dobilo je 25 radnika,
a u planu je da se udvostruči taj
broj u narednih godinu dana.
„Sever Srbije smo izabrali
zbog njegove pozicije jer se nalazi u središtu tržišta kome želimo da se obratimo, to su centralna i istočna Evropa, u budućnosti Rusija, istočna Austrija i Nemačka, odnosno gde je
razvoj veoma visok, gde imamo
niže troškove energije i visok
nivo obrazovnog kadra.Primena limova je vrlo široka ali 90
odsto je u industriji . Naša kompanija se zasniva na razvoju i
investicijama, koje čine pet do
šest odsto godišnjeg prometa.
Rad je usmeren na poboljšanje
kapaciteta i prizvodnje, smanjenje otpada i veće recikliranje i istraživanje i razvoj novih
tehnologija.“ istakao je direktor
kompanije Marko Fontana
Gradonačelnik Subotice Bogdan Laban istakao je da ova italijanska investicija nije jedina u
našem gradu i dodao da u ovom
trenutku desetak kompanija sa
Apeninskog poluostrva zapošljava preko 2000 radnika.
„Ovo su stvari kojima treba
da se radujemo, otvaranje novih radnih mesta i bolji život
naših građana je nešto čemu svi
težimo. Siguran sam da predsednik države vodi zemlju pravim putem i to se vidi u svakom
segmentu društva, vidi se koliko

je novih fabrika otvoreno, kolika su bila ulaganja u puteve i drugu infrastrukturu, u zdravstvene i obrazovne ustanove.“ rekao je gradonačelnik Subotice Bogdan
Laban.
Italija ima posebne
veze sa Suboticom i Vojvodinom, istakao je ambasador Italije Karlo Lo
Kašo i dodao da su kompanije poput „Ondaplasta“ ponos njegove zemlje, kao i da je ponosan
na činjenicu da 70 italijanskih kompanija posluje u pokrajini gde zapošljava 11.000 ljudi.
„Mi radimo u Srbiji, sa
Srbijom i za Srbe. Italijani šalju jaku poruku da
nastavljaju da investiraju
u Srbiju jer veruju zajed- Marko Fontana, Ivan Đoković, Bogdan Laban i Karlo Lo Kašo
nički razvoj našeg zajedničkog rada. Ove godine slaviNovu investiciju u privredu u mnogim drugim stvarima.
mo 140 godina diplomatskih od- Subotice, pohvalio je i potpred- Italijanske kompanije su uvek
nosa između Rima i Beograda i sednik Pokrajinske vlade Ivan ostavljale kulturološki trag u
deceniju strateškog partnerstva Đoković dodavši pritom da je ambijentu gde su postojale i
između naše dve zemlje. Uvere- naš grad lokomotiva razvoja u gradile čvrsta prijateljstva sa
ni smo da je budućnost Srbije u Srbiji.
domaćim narodom.“ izjavio je
Evropskoj uniji, zajedno sa Ita„Pored statistike o spoljno-tr- potpredsednik Pokrajinske vlalijom i drugim zemljama člani- govinskoj razmeni i investicija- de Ivan Đoković.
cama. Ekonomski rast i regio- ma, italijanska ulaganja u naItalijanska kompanija „Onnalna stabilnost su ciljevi i Srbi- šoj zemlji su važna i zbog soci- daplast“ osnovana je pre 37 goje i Italije i želeo bih da zahva- jalne odgovornosti italijanskih dina u malom mestu Lonđano
lim srpskim vlastima za sjajnu kompanija koja je uvek bila na nedaleko od Riminija. Trenutno
saradnju na ekonomskom po- zavidnom nivou. Svetski pre- su treća kompanija u Evropi po
lju.“ istakao je Karlo Lo Kašo, poznat brend „made in Italy“ proizvodnji ekstrudiranih proiambasador Italije u Srbiji.
sa sobom povlači i impresije zvoda. 
B. Nikolić

U Plavoj sali Gradske kuće održan javni čas na temu „Uloga narodnih poslanika u sprečavanju vršnjačkog nasilja“

Zajednička borba protiv vršnjačkog nasilja
U petak, 24. maja, u Plavoj sali Gradske kuće, Centar za istraživanje javnih
politika uz podršku Organizacije za evropsku bezbednost i saradnju (OEBS)
i grada Subotice, organizovao je javni čas na temu
„Uloga narodnih poslanika
u sprečavanju vršnjačkog
nasilja“. Na javnom času
učestvovali su predstavnici
Centra za socijalni rad, škola, komunalne policije, Crvenog krsta i policije.
Centar za istraživanje javnih
politika od februara do avgusta 2019. godine sprovodi projekat „Uloga narodnih poslanika
u sprečavanju vršnjačkog nasilja“ koji se bavi analizom faktora
koji doprinose vršnjačkom nasilju, bezbednošću mladih u različitim lokalnim zajednicama u Srbiji i procenom njihovih znanja o
akterima na lokalnom i nacionalnom nivou koji se bave vršnjačkim nasiljem. Cilj projekta je da
unapredi saradnju lokalnog i nacionalnog nivoa vlasti, pre svega aktera na lokalnom nivou i
narodnih poslanika u razvijanju

odgovora na uzroke vršnjačkog nasilja i da mladim ljudima približi način na koji mogu
da se uključe u donošenje odluka u vezi sa pitanjima od njihovog interesa.
- Projekat realizujemo u tri lokalne sredine u Srbiji, u Subotici, Aranđelovcu i Zemunu. Na
osnovu istraživanja u ovim sredinama, ono što je važno napomenuti jeste da se stavovi učenika i učenica i predstavnika lokalnih vlasti razlikuje kada je u pitanju vršnjačko nasilje. Ono je,
prema predstavnicima lokalnih
institucija, izraženije kod osnovaca nego srednjoškolaca, takođe je prisutnije verbalno nasilje i
„sajber“ nasilje. Kada govorimo o

napretku, učenici vide pozitivnu
školsku klimu i saradnju sa roditeljima i nastavnicima u rešavanju problema. Ono što je značajno jeste da učenici narodne poslanike ne gledaju kao značajne političke figure koje bi mogle
pomoći u rešavanju ove problematike, ali smatraju da narodni poslanici, kroz medijski nastup i učešće u lokalnoj zajednici,
mogu da utiču na prevenciju vršnjačkog nasilja – rekao je Filip
Stojanović, istraživač u Centru
za istraživanje javnih politika.
Grad Subotica ima veoma dobru saradnju sa svim predstavnicima koji su učestvovali na javnom času.
- Kako poslati poruku i na koji

način narodni poslanici mogu
da utiču na rešavanje problema kada je reč o vršnjačkom nasilju, tema je ovog javnog časa.
Naše škole obučene su da reaguju ukoliko do vršnjačkog nasilja dođe i za sada u našem gradu
nema većih problema. Cilj javnog
časa, na kojem su pozvani i učenici Hemijsko-tehnološke škole,
upravo jeste da sa decom razgovaramo o ovoj temi, jer verujem
da se viđenje vršnjačkog nasilja,
nas odraslih, koji smo već prošli
edukacije i dece razlikuje – izjavila je Nataša
Aleksić, član Gradskog
veća zadužena za oblast
obrazovanja.
Crveni krst Subotica
već dve godine sprovodi program na osnovu
kojeg vrši edukaciju o
vršnjačkom nasilju. Za
ove dve godine ostvarili su izuzetnu saradnju
sa osnovnim školama, a
obuhvaćen je rad sa oko
1.500 učenika.
- Program ima za cilj
da promoviše zdrave stilove života, da probudi
senzibilitet kod mladih

ljudi na različitosti, na sve vidove
i oblike zlostavljanja, da se stvori
empatija prema onima koji pate i
koji imaju probleme bilo koje vrste. Smatramo da je put ka sprečavanju nasilja i borbi protiv nasilja, a time smo se upravo i vodili, u što ranijem radu i realizovanju ideje – naglasio je Predrag Milanović, volonter Crvenog krsta Subotica i jedan od
vođa aktivnosti u prevenciji vršnjačkog nasilja.
J. Tonković
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Projektuje se vodovod za Makovu sedmicu

Ko traži, a ko koristi vodu?
Novih pet kilometara mreže treba znatno da poboljša snabdevenost gradskom
vodom u naredne tri
godine na području
koje se sve više urbanizuje. Građani zahtevaju vodovod, a
kada stigne, onda
se slabo priključuju. Da li je u pitanju
cena priključka, izbegavanje

obaveze

da plaćaju utrošenu
vodu, ili nelegalizovanost kuća, koje bez
građevinske dozvole ne mogu da dobiju
infrastrukturu?
Javno komunalno preduzeće
„Vodovod i kanalizacija“ radi
projektnu dokumentaciju za 5,2
kilometara vodovodne mreže na
Makovoj sedmici, jedne od mesnih zajednica koje su u Subotici najslabije pokrivene ovom
važnom civilizacijskom tekovinom 21. veka. Projekti su preduslov da se investicija, „teška“
po gruboj proceni oko 65 miliona dinara, ostvari u nekoliko etapa i nekoliko narednih godina
konkurisanjem kod fondova, jer
je izvesno da sav potreban iznos
najverovatnije neće moći da se
dobije odjednom.
„U ovom projektu su, u prvoj
etapi, ulica Jovana Mikića, deonica od Lukača Đerđa do broja
194, dokle je ranije već izgrađena
vodovodna mreža. Magistralni vod zbog svoje širine iziskuje
i paralelni vod – znači oko 1200
metara glavnog i 1250 metara
paralelnog voda, prečnika 63 milimetra. Prvoj etapi pripada još
i deo Bračke ulice koji još nema
vodu, ona obuhvata i potez od
Jovana Mikića do Tetovske ulice i ovde je preduslov da se izgradi prvo deo vodovodne mreže
u Jovana Mikića i tako zatvaramo jedan prsten“, kaže inženjer
Čaba Šanta, direktor investicija i razvoja u „Vodovodu i
kanalizaciji“.
U drugoj etapi je 551 metar vodovoda u Ulcinjskoj, od

Majšanskog puta do Bračke, a
u trećoj 150 metara i u njoj je
predviđen projekat za Diljsku,
slepu ulicu koja ide prema ulici Jelene Ćetković. Četvrta etapa je dugačka 1700 metara i
obuhvata četiri ulice, odnosno delove nekih od njih, a to su
Slobodana Penezića Krcuna 558
metara od ulice Titogradske
do Topčiderske, takođe ulicu
Topčidersku u dužini od 282 metra od Slobodana Penezića Krcuna do Titogradske, treća u ovoj
etapi je Čavoljska od 343 metra od Topčiderske do Anke Butorac i sama ulica Anke Butorac u dužini od 106 metara, od
Čavoljske do Kikindske ulice.
„Minimalni rok za završetak
projekta je osam meseci, ovde
nema otežavanja u vidu podzemnih instalacija, ukrštanja,
nema međunarodnog puta ili
pruge da bi se duže čekalo na
dozvolu, tako da treba da bude
okončan do kraja godine i onda
se konkuriše prvenstveno kod
pokrajinskih fondova
– Uprave za kapitalna ulaganja ili Pokrajinskog fonda za poljoprivredu i vodoprivredu koji uglavnom
raspisuju
konkurse
za ovu vrstu radova“,
kaže Čaba Šanta.

situacija već bila i
u ulici Josipa Kolumba u Peščari,
gde je vod izgrađen
pre deset godina
da bi se zatim svega tri domaćinstva
priključila? Da li
su skupi priključci,
zašto građani traže
vodovod, a onda ga
ignorišu i žive po
starom?
„Cena priključka
je oko 30.000 dinara, sa otplatom na 12 meseci,
možda je u odnosu
na zarade to izvesno opterećenje, ali
u toj ceni mi, kao
Makova sedmica, bez kanalizacije, sa minimalno vodovodne
„Vodovod“, nemamo profita jer nam mreže, a naseljavanje je sve veće
je u interesu da
slab odziv je velika kočnica za ra- Celjsku, Podgorsku, zatim Darinke Radović, te bi mrežom bila
imamo priključke. Kada slušate zvoj vodovodne mreže.      
ljude koji dođu u svoju mesobuhvaćena kompletna jedna
nu zajednicu ili kod nas da traže
strana i sa pomenutim projekDa li je legalizacija
da dobiju vodovod, imate utitom i već urađenim na Majšanprepreka?
skom putu, u Isidore Sekulić i
Što se tiče daljeg ra- Jelene Ćetković, u neko dogledzvoja vodovodne mre- no vreme vodovod bi imalo 60 a
že na Makovoj sedmici, u možda i 70 odsto teritorije! Ali,
„Vodovodu i kanalizaci- šta je sa tim što na kraju zainji“ naglašavaju da se pu- teresovanost za priključenje na
tem konkursa kod fondo- mrežu biva minimalna? Da li je
va ne može dobiti u toku možda problem i legalizacija?
godine više od 15-20 mi„Imamo baš dosta pritužbi
liona dinara, pa je ona građana gde je prošla vodozbog toga podeljena na vodna mreža da ne mogu da se
Zašto građani
četiri etape, i da računa- priključe, da imaju vodu – a nehoće-neće vodu?
ju da bi, počev od nared- maju je! Možda su tehnički proGrađani su u mesne, bile potrebne tri go- blemi, možda legalizacija, ali
nim zajednicama, pa
dine da se projekti reali- ako su započeli legalizaciju, što
zuju. Osim toga, na kon- je, slažem se, zakonska obaveza,
i u medijima, veoma
glasni kada zahtevakursima se dobija 50 od- onda bi im trebalo obezbediti
sto sredstava, ako je reč o vodu, jer je postupak u toku. Ili
ju da u njihovu ulicu
stigne
vodovodna
kanalizaciji, odnosno 80 ih obavestiti da imaju određeni
mreža, ali kada se to
odsto za vodovodnu mre- rok da započnu legalizaciju, pa
žu, tako da će biti potreb- aneksom ugovora predvideti
desi – nije prvi put
no da grad, koji inače i ako se toga ne pridržavaju da
da se priključi svega
konkuriše i sklapa ugo- im se prekine snabdevanje vonekolicina, dok se osvore, obezbedi preosta- dom“, kaže Nalić.
tali i dalje drže bunara
u svojim dvorištima.
li iznos. Radiće se po dePredsednik Skupštine mesMakova sedmica je
onicama, napominju, u ne zajednice ima i primedbe
zavisnosti od tehničkih na izradu projektne dokumenspecifična zbog pouslova i u koordinaciji sa tacije za više od pet kilometadzemnih voda i poplalokalnom samoupravom i ra mreže, da su izostavljene pova koje u bunare slivaju osim pesticida i Čaba Šanta: Planovi za razvoj
mesnom zajednicom.
jedine manje ulice dužine oko
fekalne vode iz mno- vodovodne mreže postoje,
„Znam da je razvoj Mako- stotinu metara, kao i ostatak
gobrojnih
septičkih potrebna su sredstva
ve sedmice krenuo pre nekih ulice Isidore Sekulić od nekih
jama, jer je na ovom
dvadeset godina i do pre tri- 150-200 metara gde ima još
području izgrađenost kanaliza- sak masovne zainteresovanosti, četiri godine imali smo pokri- oko 20 kuća.
cije jednaka – nuli! Pa ipak...
a onda se ispostavi da svako ima venost vodovodom oko 20 od„Mi smo tražili za 2019.
„Mi smo prošle godine rešeno vodosnabdevanje na neki sto, a sada je to oko 25 odsto. da se uradi projektna dokuzavršili ulicu Isidore Sekulić i način. To je najčešće prvi sloj, do Prošle godine naša Skupština je mentacija od kraja vodovoddeo ulice Jelene Ćetković i za dubine od 40 metara, nije kvali- usvojila predlog da se radi pro- ne mreže između Anke Butopribližno šest meseci od poten- tet i voda je prepuna gvožđa, ali jektna dokumentacija za pre- rac i Graničarske – znači da vocijalnih 110 priključaka ostvare- oni su zadovoljni sa tim, možda ko 5000 metara mreže, gde su dovod ide preko Anke Butorac
no je devet, a još devet čeka na piju flaširanu vodu, za sve ostale obuhvaćene ulice Anke Buto- na ulicu Jovana Mikića sve do
realizaciju, što je procentualno potrebe je dobra, osim ako im ne rac, Ljermontova i Lukač Đerđa ulice Lukač Đerđa, od Lukač
jako malo i nije isplativo sa as- smetaju tragovi gvožđa na sani- i deo Jovana Mikića, da se za- Đerđa da se vrati znači nazad
pekta „Vodovoda“. Ne samo da tarijama“, kaže Čaba Šanta.
tvori „prsten“. Ovo područje se na Graničarsku i Ljermontovu.
nije isplativo, nego nam stvaZaduženje za priključak od sve više urbanizuje, još malo pa To je 5200-300 metara bio prera troškove, pošto ne možemo 2500 dinara mesečno na godinu neće biti više vikendica i pra- dlog i Skupštine i Saveta koji je
da dozvolimo da zbog male dana sigurno nije preveliko, ali znih placeva, ljudi se naselja- jednoglasno usvojen. Mi želimo
potrošnje voda stoji u mreži 10 treba računati i unutrašnje ins- vaju i svi žele da imaju grad- da iziđemo u susret kako „Voili 15 dana i moramo da je ispi- talacije, međutim, mnogi sigur- sku vodu“, kaže Mirsad Nalić, dovodu“, tako i građanima, ali
ramo da bi se održao kvalitet“, no kalkulišu i sa tim da izbegnu predsednik Skupštine mesne najviše građanima da budem
iskren“, kaže Mirsad Nalić.
objašnjava direktor investicija i prihvatanje aražmana da plaćaju zajednice Makova sedmica.
razvoja.
U planu im je da naredne gomesečni iznos za utrošenu graM.Radojčin
To što se dešava, slična je dsku vodu! U svakom slučaju, dine traže i projekte za ulice
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Na Trgu Subotice predstavljeni ovogodišnji atraktivni aranžmani turizma Crne Gore

Bogata turistička
ponuda Crne Gore:
Dobro. Bolje. Domaće!
•

Ovogodišnja

kampanja pod nazivom, “Dobro.Bolje.Domaće”, prezentuje bogatu gastronomsku tradiciju i turističku ponudu Crne Gore,
od Bara i Budve do
Herceg Novog, Ko-

Predstavnici turističkih organizacija upoznali su brojne posetioce sa novitetima u ponudi za predstojeću sezonu, plažama, cenama i
manifestacijama koje ih očekuju tokom letnjih meseci.
Građani Subotice najviše su se
interesovali za cene privatnog smeštaja, apartmana i cene smeštaja u
malim hotelima, kao i za planirana
zabavna i kulturna dešavanja u Crnoj Gori ovog leta.
Na konferenciji za novinare mediji su se informisali o ovogodišnjoj kampanji “Dobro.Bolje.Domaće” koja prezentuje bogatu gastronomsku tradiciju i turisti;ku ponudu Crne Gore.
„Crna Gora beleži rast broja gostiju u odnosu na prošlu godinu. Što

se tiče cena smeštaja, one su prilagođene gostima različitih platežnih
mogućnosti i nisu se menjale u odnosu na prošlu godinu. Ovogodišnja kampanja „Dobro. Bolje. Domaće“ teži da lokalne proizvođače
hrane poveže sa restoranima i hotelima i tako svim gostima omogući da probaju tradicionalne domaće

tora i drugih zanimljivih destinacija
za letovanja!
U okviru promotivne kampanje
na tržištima regiona Nacionalna turistička organizacija Crne Gore, u
saradnji sa Ambasadom Crne Gore
u Srbiji, lokalnim turističkim organizacijama Herceg Novog, Budve i
Bara, predstavila je turističku ponudu Crne Gore na trgu ispred Gradske kuće u Subotici, 27. maja.

specijalitete i uživaju u lokalnim
ukusima”, saopštili su predstavnici nacionalne turističke organizacije Crne Gore.
Iz Turističke organizacije Herceg
Novog napomenuli su, da turiste
osim plaža i mnogobrojnih manifestacija najviše interesuju i pešačke ture na Orijenu, a da se mogu i
oprobati u novom avanturističkom
parku Vrbanj. Ono što je ove godine
novo u „Gradu festivala“ jesu turističke kartice, koje gostima obezbeđuju brojne popuste i pogodnosti.
Predstavnici iz Turističke organizacije Budve istakli su, da se Budva ove godine obraća turistima i publici pod sloganom „Ljubav koja
traje“, jer Vojvođane za Budvu vezuje, kako ističu, upravo ljubav. Akcenat ove destinacije je na brojnim
manifestacijama poput „Sea dance
festivala“, „Petrovačke noći“ i bogat letnji program prilagođen svim
uzrastima.
Predstavnici
iz
tursitičke

organizacije Bara izjavili su, da je
Bar jedinstven, jer izlazi na dve obale, jadransku i skadarsku, a iz ovogodišnje ponude izdvojio je puteve
vina i puteve maslina i sve popularnije posmatranje ptica.
Crna Gora privlači turiste i raznovrsnom ponudom brojnih manifestacija i festivala. Herceg Novi
sa pet tvrđava, 89 crkava i brojnim
festivalima, poput filmskog i “Guitar Art” festivala, pruža puno sadržaja ljubiteljima kulture. Iz Turističke organizacije Bara najavljuju
“Ljeto sa zvjezdama” i “Barski ljetopis”. Uz već tradicionalni “Budva
grad teatar “, Budva je pozvala Vojvođane da posete i “Sea dance festival “ koji se ove godine održava u
Buljaricama.
Nakon konferencije organizovan
je prijem za gradonačelnika Subotice, predstavnike opštine Subotica,
privrede, lokalne turističke organizacije i novinare.
N.H.K.

Održano Republičko takmičenje učenika Specijalnih škola smer cvećar - vrtlar, u radionici u ZOO vrta na Paliću

Subotica - domaćin za primer
OISŠ „Žarko Zrenjanin”
Subotica bila je domaćin,
21. Republičkog takmičenja specijalnih škola u
znanju i veštinama smer
cvećar - vrtlar, na kom su
učestvovali srednjoškolci
iz sedam gradova Srbije.
Takmičenje je bilo dobra
prilika da škole među sobom podele iskustva i primere dobre prakse, a održano je u radionici ZOO
vrta na Paliću.
Nadmetanje koje se sastojalo iz teorijskog i praktičnog dela,
održano je u učionici Zoološkog
vrta na Paliću. Učesnici su nakon
kratkog testa, imali zadatak da u
tri saksije posade sadnice begonije, a njihovu spretnost i preciznost, kao i postignutu estetiku,
ocenjivao je četvoročlani stručni žiri.

vredimo i šta sve možemo da
damo od sebe, za našu zajednicu
- rekla je Dragana Vučković,
direktor OISŠ “ Žarko Zrenjanin”
Subotica.
Članica Gradskog veća zadužena za oblast obrazovanja, Nataša Aleksić, izrazila je zadovoljstvo što je upravo naš Grad
bio domaćin tog takmičenja i

poželela sreću učesnicima.
Nakon takmičenja, koje se odvijalo pod pokroviteljstvom Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, usledio je obilazak Zoološkog vrta, kao i zajednički ručak na kom su podeljene
diplome ovogodišnjim najboljim
cvećarima i vrtlarima.
A. Šiška

ORDINACIJA
ZA KOŽNE I POLNE BOLESTI
U Srbiji ima 48 škola za obrazovanje učenika sa smetnjama u
razvoju, od kojih se u 22 realizuje nastava za buduće cvećare i vrtlare. Da prezentuju naučeno i
razmene iskustva iz ove oblasti,
đaci - ljubitelji cveća, imaju prilike na takmičenju specijalnih
škola u znanju i veštinama iz ove
oblasti. Na Republičko takmičenje plasiralo se njih devetoro.

Takmičenje je dobra prilika
i da škole među sobom podele
iskustva i primere dobre prakse.
- Ovo je svakako prilika ne
samo da se upoynajemo i pokazujemo svoje veštine nego da i
kolege razmene iskustva. Sada
kada je vreme optimalizacije i
racionalizacije Specijalnih škola u našoj državi, i treba još više
da pokažemo koliko mi ustvari

SUBOTICA, Žarka Zrenjanina 2, tel: 024/554-264
Kolagen indukciona terapija (OŽILJCI, MELASMA,
GUBITAK KOSE I DRUGO); Radiotalasi (BRADAVICE,
KONDILOMI, CISTE, PROŠIRENE KAPILARE, EPILACIJA
I DRUGO); Dermoskopija MLADEŽA I DRUGIH KOŽNIH
PROMENA; Lečenje kožnih i polnih oboljenja

8

Zanimanje: dobar izbor - siguran uspeh

NOVE

Izbor Srednje škole je najvažnija
odluka u životu svakog osmaša

Izbor Srednje škole
ne bi trebalo da bude
samo nastavak

proceni ni ovoliko uspešna ni zadovoljna samim radom i radnim
okruženjem. - prisetila se Maja
svoje odluke pri izboru srednje
škole.

obrazovanja
već i izbor zanimanja i sticanje
znanja primenjivih u praksi, koja će mladim

osobama

omogućiti lakše
i brže pozicioniranje na tržištu rada. Prvo
što bi mlada
osoba, u saradnji sa osobama
koje su važne u
njenom ličnom
i
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Maja Šaravanja

profesional-

nom razvoju, trebalo da obrati pažnju
je koja su to njena
interesovanja, sklonosti i sposobnosti.
Neki učenici već godinama
znaju šta žele dok su drugi još
uvek na mukama, a kraj školske
godine je sve bliže. Pred učenicima je velika odluka koja će odrediti budući profesionalni put svakog deteta. Ključno je dobro se
upoznati sa programima koje pojedine škole nude, njihovim zahtevima i uslovima za upis te pokušati da ih usklade sa ličnim željama i očekivanjima.
-Ja sam od malena znala čime
bih volela profesionalno da se
bavim pa je moj izbor bio u skladu sa mojim željama. Roditelji su me u tome podržali iako je
moja majka imala isplativiji plan
za mene. Sigurno je da bih radila za veći novac ali nisam sigurna da bih bila, prema sopstvenoj

Da li su deca sa 14 godina dovoljno zrela da znaju
šta hoće?
-Čak i sasvim malo dete pokazuje izvesnu nameru u svom ponašanju. Od najranije dobi, ta namera ili ono što odrasli vide kao
nameru, zapravo je sistem postupaka inervisan od strane njegovih nagona. Kada se posmatra
detetovo ponašanje, veoma je jasna usmerenost na cilj. Odrasli
primećuju i izraženu netoleranciju na frustraciju odnosno osujećenje njegovih namera, želja.
Samo sazrevanje i vaspitanje na
kraju, vodi dete u sistem društveno prihvatljivih oblika ponašanja
tako što vrlo jasno stavlja pojednicu do znanja koje su norme i
koje sankcije. Stepen zrelosti je u
korelaciji sa našim htenjima ali i
spoznajom o vlastitim htenjima.
Neko će reći kako je onda moguće da se sasvim malo dete igra
mame ili tate. Da li to znači da je
ono zrelo za takvu ulogu? Naravno da nije, dete sasvim dobro poznaje odlike igre kao aktivnosti
pa zna da tu nema prave odgovornosti koju ono, na tom stupnju, ni ne želi jer uviđa svoju inferiornost ali i razume da su uloge odraslih daleko složenije.

Decu niko nije probudio sa 14
godina i rekao im: „Biraj!“ Oni su,
u tom trenutku, već osam, ili devet godina ako računamo i sistem
obaveznog predškolskog obrazovanja, u saznavanju
kako funkcioniše
obrazovni sistem i
da je došao trenutak izbora.
Deca od 14 godina znaju šta
hoće, ili makar šta
neće ali odrasli,
kao iskusni životni praktičari imaju
drugačija iskustva
o svetu rada i tržišta pa su njihovi saveti samo mudriji a
polazišta drugačija. Zato nam se često učini da znamo
bolje od dece.
Kako pomoći
detetu pri izboru
srednje škole?
Deci
najbolje
mogu pomoći oni
koji ih najbolje poznaju. Ako pogledamo kako pomažu oni koji decu ne
poznaju- testiranjem interesovanja i ličnosti, intelektualnih sposobnosti , onda nam je

Ako je neko dete talentovano za više oblasti, kako
izabrati onu pravu?
Ova kombinacija deluje kao
dobit ali može biti jednako konfliktna i kada dete ne pokazuje
talenat za neku oblast. Međutim,
ne mislim da postoji dete koje ne
pokazuje sklonost za nešto. Ovde
ne govorim o vrsnim sposobnostima i nadarenošću već prosto
o nekoj sferi u kojoj smo bolji u
odnosu na sebe u drugoj sferi.
Ovde jeste dobro uvažiti razmišljanja odraslih a često i samostalno tražiti mišljenje profesionalaca iz oblasti za koju je dete
talentovano. Primera radi, ako
je dete talentovano za glumu, dizajn i fiziku, najbolja usluga koju
može dobiti je neposredan kon-

trebalo da su u problemu da razumeju njegovu logiku i njegov
izbor. Dete koje je izabralo svoj
put je na tom dugom procesu samospoznaje već negde pri kraju
pa je jako teško vratiti ga na početak. Suština je u stalnom praćenju i osluškivanju. Ako se dete
odluči za srednju školu zato što
je škola blizu kuće ili zato što je
upisuju najbolji drugari a ne zato
što mu se dopada nastavni program, radi se zapravo o detetu
kome je taj motiv iz raznih razloga ispred drugih. Treba obazrivo
i vući na drugu stranu, možda je
dete takvo da bi se lošije snašlo u
sredini koja mu nije poznata.
Gde se dete i roditelji
mogu obratiti za stručnu
pomoć?

lakše jer znamo šta sve treba da
uzmemo u obzir kod savetovanja. Kakva je ličnost pred nama,
u kom pravcu idu njena interesovanja, kakva su njena dosadašnja postignuća... Mlada osoba
još ne razume dovoljno sve važniji finansijski aspekt kao moguću direktnu posedicu svog izbora, ili da se pita kako će živeti od
svog rada. Ovde mislim na kvalitet života, mada možemo razmišljati i o apsolutnoj upitanosti -Kako uopšte preživeti sa minimalnom platom?

takt sa nekim glumcem, uspešnim dizajnerom ili fizičarem.
Dosta odraslih priznaje značaj i
izvesne intuicije. Ne treba ni nju
zanemariti. Može biti korisna u
jednačini.
Da li je dobro pustiti dete
da samo izabere svoj put?
Ovde treba biti dosta vešt u
raspakivanju odnosno tumačenju detetovih motiva. Roditelj se
ne može ili ne bi trebalo da može,
iznenaditi odlukom svog deteta. Oni su najverovatnije najbolji poznavaoci svoje dece pa ne bi

Kao zaposlena u vaspitnoobrazovnoj ustanovi, uvek ću
uputiti na psihološko- pedagošku
službu u školama. Danas se profesionalnoj orjentaciji poklanja
veća pažnja nego ranije, stručne službe u osnovnim školama je
sprovode često već i od sedmog
razreda i ona je obavezna za sve
učenike. Ipak, svako kome dete
veruje i kojeg proceni kao kompetentnog može mnogo snažnije
uticati na njegov izbor. Dobro je
da su to „zdravi“ uzori.

Ovu rubriku podržava grad Subotica

L. Marjanov

NOVE
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Zdravstvena ustanova Medlab obeležava 25 godina postojanja i uspešnog rada

Vrhunska usluga pacijentima

Zdravstvena ustanova Medlab ove godine obeležava 25 godina postojanja i uspešnog rada
na teritoriji Vojvodine i 14 godina rada i brige o zdravlju svojih sugrađana u Subotici. Kako
ističu u ovoj zdravstvenoj ustanovi uspeh nije izostao, pre svega, zbog velike posvećenosti poslu i pacijentima, ali i znanju zaposlenih koje se kontinuirano
obnavlja.
Tokom svih godina rada, Medlab
izgrađuje dobre odnose sa svojim pacijentima i poslovnim partnerima: lekarima, ordinacijama, poliklinikama
i privatnim bolnicama, tako da se danas može pohvaliti velikim brojem lojalnih korisnika laboratorijskih usluga
i ustanova sa kojima sarađuje i preko
15 godina.
Zavod za Laboratorijsku dijagnostiku Medlab zapošljava 68 radnika i oni
su, po rečima doc.dr Milana Ubavića njegova najveća vrednost. Jedan
od važnih poslovnih ciljeva Medlaba je
i kontinuirana izgradnja timskog rada
i razvoj produktivne klime jer pouzdanost i kvalitet laboratorijskih rezultata
u velikoj meri zavise od stručnosti ljudi koji ih rade. Naravno, osim stručnog
kadra Medlab poseduje najsavremeniju opremu i tehnologiju, a kvalitet svog
rada dokazuje brojnim stručnim sertifikatima, izdatim od strane najuglednijih evropskih kuća koje ocenjuju kvalitet rada ovakvih ustanova.
Vlasnik i osnivač MEDLAB laboratorija u Vojvodini, kojih ima 14, je
dr Milan Ubavić, koji je i docent na
Farmaceutskom fakultetu u Novom
Sadu i profesor na Visokoj poslovnoj
školi strukovnih studija u Beogradu ICEPS. Zahvaljujući bogatom iskustvu
i praćenju rezultata svojih pacijenata

doc.dr Ubavić je nedavno izdao knjigu “Interpretacija najčešćih laboratorijskih analiza i uticaja lekova na njih”
i to je, posle tri decenije, prva knjiga
koja je na vrlo stručan i kvalitetan način popunila prazninu koja je postojala
u ovoj grani medicine.
Statistika pokazuje da su, u Severnobačkom okrugu, bolesti koje su najčešći uzrok smrtnosti: bolesti sistema
krvotoka (55,0%), tumori (23,0%) i bolesti sistema za disanje (5,6%). Imajući u vidu da se dobrom prevencijom 80
odsto kardiovaskularnih bolesti može
sprečiti ili odložiti, Laboratorija Medlab svakodnevno radi na edukaciji građana i to plasiranjem edukativnih sadržaja u On Line i štampanim medijima, kao i gostovanjem na lokalnim televizijama na teritoriji Vojvodine.
- Ono što Medlab izdvaja od drugih zdravstvenih ustanova je aktivno
praćenje stanja zdravlja pacijenata
putem dobijenih laboratorijskih analiza i aktivna komunikacija stručnjaka Laboratorije za oblast laboratorijske dijagnostike sa pacijentima, a u cilju davanja saveta i dodatnih konsultacija - kaže vlasnik i osnivač MEDLAB laboratorija u Vojvodini, dr Milan Ubavić.
Rezultati dobijeni iz Laboratorije
Medlab Subotica, u pogledu učestalosti dve najačešće bolesti današnjice: dijabetes i rana ateroskleroza krvnih sudova, kao posledica povećanih vrednosti šećera, masti- trglicerida i holesterola, izgleda ovako. Što se dijabetesa tiče, u regionu Subotice nešto je veći
procenat muškaraca koji obolevaju od
šećerne bolesti u odnosu na žene a i regulisanost dijabetesa je lošija kod muškaraca, gledajući vrednosti tromesečnog šećera, tzv HgbA1c.
Analizirajući vrednosti ukupnog
holesterola, triglicerida, dobrog HDL

i lošeg LDL holesterola, u muškaraca
je češća pojava naj-aterogenijeg oblika
hiperlipoproteinemije tipa IIa i nešto
manje naslednog IIb. Kod ženske populacije je prisutniji blaži oblik kombinovanog poremećaja,V, IV i I, sa dominantnim povećanjem triglicerida i
umerenim povećanjem ukupnog holesterola. Ono što je vrlo interesantno su
značajno bolje-više vrednosti tzv dobrog HDL holesterola kod žena u starijoj populaciji (za očekivati su niže
vrednosti zbog menopauze), u odnosu na mušku populaciju iste starosne
grupe. Verovatno se radi o većem fizičkom angažovanju žena u odnosu na
muškarce u poznijim godinama a i bolji lični odnos žena prema vrsti i količini unete hrane.
Prema rečima dr Milana Ubavića
važno je da građani znaju da se bolesti srca i krvnih sudova mogu sprečiti izbegavanjem faktora rizika i periodičnim proverama zdravlja. Vodeći

Medlab uvek i
human
Svake godine realizacijom
humanitarnih akcija u gradovima gde posluje, Medlab laboratorije besplatno urade gotovo hiljadu različitih laboratorijskih analiza. Na to su u Medlabu
posebno ponosni. Ove godine, u
okviru jubileja 25 godina postojanja i rada, Laboratorija je pokrenula novu filantropsku akciju MEDLAB - SIGURNA KUĆA
zahvaljujući kojoj je izvršena
kontrola zdravlja putem laboratorijskih analiza svih korisnica
sigurnih kuća na teritoriji Vojvodine i njihove dece.

Dežurstva Apoteke Subotica od
01.06.2019. samo u Ogranku 1
Apoteka Subotica obaveštava svoje sugrađane da će se od 01.06.2019. sva dežurstva koja
obezbeđuje Apoteka Subotica odvijati samo u apoteci Ogranak 1 (Trg Slobode 1, kod Gradske kuće).
Ova apoteka će od 01.06.2019. biti jedina dežurna apoteka koja će raditi non-stop.

doc.dr Milan Ubavić
faktori rizika za nastanak kardiovaskularnih bolesti su pušenje, nepravilna ishrana i nedovoljna fizička aktivnost. Osnovne analize koje preporučuje dr Ubavić, a koje preventivno treba
da rade i muškarci i žene (barem jednom godišnje) su: kompletna krvna
slika, šećer u krvi (glukoza), HgbA1 c
(tromesečni šećer), lipidni status (masti i holesterol),urin (mokraća), stolica
na okultno krvarenje (prevencija karcinoma creva), krv ili stolica na Helicobacter pilori (prevencija karcinoma
želudca), PAPA test grlića materice-samo žene, prevencija karcinoma grlića
materice).
Kako doktor Ubavić ističe, izuzetno je važna i priprema pacijenata za laboratorijske pretrage. Ako želite da dobijete valjane i reproduktivne rezultate, treba te znati da se u laboratoriju ne ide usputno, već ciljano! Morate se pripremiti! Priprema pacijenata

je individualna i na nju treba da ukaže lekar koji pacijenta upućuje na laboratorijske
pretrage.
- Ako pacijent nije dobro pripremljen, sam rezultat neće biti upotrebljiv u datom momentu niti se može koristiti za poređenje sa prethodnim i budućim nalazima.
Da bi rezultati bili uporedivi,
priprema mora biti jednaka
ili barem slična pre svakog
vađenja krvi. Osnovna priprema za rutinske analize krvi
koju je neophodno poštovati je
sledeća: dan pre vađenja krvi,
ponašati se uobičajeno, bez
smanjenja ili povećanje unosa hrane i fizičkih aktivnosti,
uzeti lakši obrok do 19 časova
(izbegavati masnu hranu i
slatkiše). Dok se ne izvadi krv
ne treba konzumirati hranu i piće
osim vode i to u umerenoj količini (do
4 dcl). Lekove koje je pacijentu prepisao lekar uobičajeno treba popiti
u vreme kada je to određeno. Ako ste
pili lekove pre vađenja krvi onda nastavite na isti način a ako niste, ponesite lekove sa sobom i uz lagani obrok
koji možete konzumirati odmah po
vađenju krvi, popijte uobičajene lekove. Na rezultate analiza mogu da
utiču i sledeći faktori: višednevna dijeta, neprespavana noć, stres bilo koje
prirode, fizički napor, veći broj cigareta, konzumiranje alkoholnih pića i
kafe.... Ukoliko pacijentu lekar traži
neke specifične analize (hormoni, tumor markeri, analize iz 24h urina...)
za precizne instrukcije oko pripreme
za pretrage možete dobiti u MEDLAB
laboratoriji u Subotici, putem telefona ili u direktnom kontaktu - kaže dr
Ubavić. 
A. Šiška
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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:

ОГЛАС

Дају се у закуп пословни простори у складу са Одлуком градоначелника Града Суботице
бр: II-00-361-194/2019 од 21.05.2019. године и то:
1. Пословни простор у Суботици,
Владимира Назора бр. 3, у површини
од 39,55м², екстра пословна зона,
почетна цена закупнине износи
38.601,00 динара.
Намена пословног простора је:
финансијске, техничке и пословне
услуге.
2. Пословни простор у Суботици,
Владимира Назора бр.5 у површини од
34,35м², екстра пословна зона, почетна
цена закупнине износи 10.649,00
динара.
Намена пословног простора је:
остале личне и услужне делатности.
3. Пословни простор у Суботици,
Штросмајерова бр.20, у укупној
површини од 51,65м², екстра пословна
зона, почетна цена закупнине износи
29.906,00 динара.
Намена пословног простора је:
трговина на мало.
4. Пословни простор у Суботици,
Матка Вуковића бр.4, у површини од
75,44м², екстра пословна зона, почетна
цена закупнине износи 43.680,00
динара.
Намена пословног простора је:
трговина на мало.
5. Пословни простор у Суботици,
Петра Драпшина бр.1, у површини од
24,11м², екстра пословна зона, почетна
цена закупнине износи 13.960,00
динара.
Намена пословног простора је:
трговина на мало.
6. Пословни простор у Суботици,
Сомборски пут бр.79, у површини од
24,07м², екстра пословна зона, почетна
цена закупнине износи 13.937,00
динара.
Намена пословног простора је:
трговина на мало.
7. Пословни простор у Суботици,
Матије Гупца бр. 4, у површини од
22,39 м² , I пословна зона, почетна цена
закупнине износи 5.844,00 динара.
Намена пословног простора је:
остале личне и услужне делатности.
8. Пословни простор у Суботици,
Петефи Шандора бр. 3, у површини од
81,00 м² , I пословна зона, почетна цена
закупнине износи 21.141,00динара.
Намена пословног простора је:
остале личне услужне делатности.
9. Пословни простор у Суботици,
Петефи Шандора бр. 3, у површини од
32,00м² , I пословна зона, почетна цена
закупнине износи 17.664,00 динара.
Намена пословног простора је:
угоститељство.
10. Пословни простор у Суботици,
Петефи Шандора бр. 6, у површини од
10,00м² , I пословна зона, почетна цена
закупнине износи 2.280,00 динара.
Намена пословног простора је:
магацин.
11. Пословни простор у Суботици,
Максима Горког бр.20, у површини од
38,00м² + 15,86м2 (галерија), I пословна
зона, почетна цена закупнине износи
38.202,00 динара.
Намена пословног простора је:
финансијске, техничке и пословне
услуге.
12. Пословни простор у Суботици,
Трг Синагоге бр.1а, у површини од

24,00м², I пословна зона, почетна цена
закупнине износи 18.672,00 динара.
Намена пословног простора је:
финансијске, техничке и пословне
услуге.
13. Пословни простор у Суботици,
Трг Јакаба и Комора бр.2, у површини
од 37,82м², I пословна зона, почетна
цена закупнине износи 3.404,00
динара.
Намена пословног простора је:
уметнички и стари занати.
14. Пословни простор у Суботици,
Трг Јакаба и Комора бр.2, у површини
од 12,84м², I пословна зона, почетна
цена закупнине износи 3.352,00
динара.
Намена пословног простора је:
производња, занатство и остале личне
и услужне делатности.
15.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.
16. Пословни простор у Суботици,
Босе Милићевић бр.1, у површини од
94,76м², II пословна зона, почетна цена
закупнине износи 22.553,00 динара.
Намена: производња, занатство и
остале личне услужне делатности.
17. Пословни простор у Суботици,
Босе Милићевић бб, у површини од
21,30м², II пословна зона, почетна цена
закупнине износи 14.974,00 динара.
Намена: финансијске, техничке и
пословне услуге.
18. Пословни простор у Суботици,
Босе Милићевић бб, у површини од
21,30м², II пословна зона, почетна цена
закупнине износи 5.070,00 динара.
Намена: производња, занатство и
остале личне услужне делатности.
19. Пословни простор у Суботици,
Трг Јакаба и Комора бр.33, у површини
од 12,50м², II пословна зона, почетна
цена закупнине износи 2.975,00
динара.
Намена: производња, занатство и
остале личне услужне делатности.
20. 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:
остале личне услужне делатности.
21. 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.
22. Пословни простор у Суботици,
Мајшански пут бр. 53, у површини од
35,53м² , IV пословна зона, почетна
цена закупнине износи 10.411,00
динара.
Намена пословног простора је:
трговина на мало.
23. Пословни простор у Суботици,
Мајшански пут бр. 53, у површини од
32,72м² , IV пословна зона, почетна
цена закупнине износи 5.138,00
динара.

Намена пословног простора је:
производња, занатство и остале личне
услужне делатности.
24. 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.
25. 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:
трговина на мало.
26. Пословни простор 10/Б1 у
Суботици, Сенћански пут бр. 5 –
Аутобуска станица, у површини од
20,42м², IV пословна зона, почетна
цена закупнине износи 6.719,00
динара.
Намена пословног простора је:
угоститељство.
27. Пословни простор 17/Б1 у
Суботици, Сенћански пут бр. 5 –
Аутобуска станица, у површини од
22,34м² , IV пословна зона, почетна
цена закупнине износи 5.237,00
динара.
Намена пословног простора је:
трговина на мало.
28. Пословни простор 24/Б1 у
Суботици, Сенћански пут бр. 5 –
Аутобуска станица, у површини од
10,01м² , IV пословна зона, почетна
цена закупнине износи 3.294,00
динара.
Намена пословног простора је:
угоститељство.
29. Пословни простор у Суботици,
Карађорђев пут бр.87, у површини од
12,01м², IV пословна зона, почетна цена
закупнине износи 3.519,00 динара.
Намена: трговина на мало.
30. Пословни простор у Суботици,
Сегедински пут бр.19, у површини од
55,00м² , IV пословна зона, почетна
цена закупнине износи 8.635,00
динара.
Намена пословног простора је:
производња, занатство и остале личне
услужне делатности.
31. 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:
трговина на мало.
32. Пословни простор у Суботици,
Фрање Клуза бр.2, у површини од
13,00м², V пословна зона, почетна цена
закупнине износи 4.329,00 динара.
Намена пословног простора је:
финансијске, техничке и пословне
услуге.
33. Пословни простор у Суботици,
Фрање Клуза бр.2, у површини од
38,00м², V пословна зона, почетна цена
закупнине износи 8.018,00 динара.
Намена пословног простора је:
трговина на мало фармацеутским
производима (апотека).
34. Пословни простор у Суботици,
Наде Димић бр.2, у површини од

88,32м², V пословна зона, почетна цена
закупнине износи 9.892,00 динара.
Намена пословног простора је:
остале личне услужне делатности.
35. Пословни простор у Суботици,
Наде Димић бр.18, у површини од
9,86м², V пословна зона, почетна цена
закупнине износи укупно 1.105,00
динара.
Намена пословног простора је:
остале личне услужне делатности.
36. Пословни простор у Вишњевцу,
Марка Орешковић бр.21, у површини
од 102,80м², VI пословна зона, почетна
цена закупнине износи 10.280,00
динара.
Намена пословног простора је:
трговина на мало.
37. Пословни простор у Малој
Босни, Суботичка бр. 12, у површини
од 119,77м², VI пословна зона, почетна
цена закупнине износи 8.983,00
динара.
Намена пословног простора је:
трговина на мало.
38. Пословни простор у Таванкуту,
Марка Орешковића бр.11, у површини
од 76,12м2, VI пословна зона, почетна
цена закупнине износи 10.733,00
динара.
Намена пословног простора је:
угоститељство.
39. Пословни простор у Таванкуту,
Раде Кончара бр. 24/б, у површини
од 24,10м2, VI пословна зона, почетна
цена закупнине износи 1.808,00
динара.
Намена пословног простора је:
трговина на мало.
40. Пословни простор у Таванкуту,
Јована Микића бр.1, у површини од
30,36м2, VI пословна зона, почетна
цена закупнине износи 2.035,00
динара.
Намена пословног простора је:
остале личне услужне делатности.
41. Пословни простор у Таванкуту,
Матка Вуковића бр.1, у површини од
40,82м2, VI пословна зона, почетна
цена закупнине износи 2.940,00
динара.
Намена пословног простора је:
трговина на мало прехрамбеним
производима.
42. Пословни простор у Таванкуту,
Салаш 551, у површини од 182,00м2, VI
пословна зона, почетна цена закупнине
износи 10.010,00 динара.
Намена пословног простора је:
магацин.
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 03.06.2019. године.
Понуде се подносе у писменом
облику 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) или путем Службе

NOVE

oglasi/društvo

Broj 117
31. maj 2019.

за општу управу и заједничке послове у затвореној коверти, у
Услужном центру 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, закључно са
даном 03.06.2019. 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 овој Одлуци, саназнаком 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 овој Одлуци, 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 под редним
бројем 13, 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 06.06.2019. 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 03.06.2019. 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-00-361-194/2019, на огласној
табли органа Града, у „Службеном листу Града Суботице“, у
локалним штампаним медијама: „Нове суботичке новине“,
„Маgyar Szó“ и на веб-сајту Града закључно са 03.06.2019.
године.

Председник Комисије:
Хорват Тимеа, с.р.
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Saveti za vaše zdravlje
Milena Gavrilović, dr stomatologije

Bele plombe
Kompozitne ili bele plombe su ispuni u boji zuba koji zadovoljavaju najviše estetske kriterijume, a u novije vreme poseduju i sve bolje mehaničke
osobine. Osim estetike, prednost bele plombe u odnosu na crnu je i minimalno uklanjanje zubne susptance prilikom uklanjanja karijesa, dok je za
postavljanje crne plombe potrebno ispoštovati određene principe preparacije zuba prilikom uklanjanja karijesa, a oni zahtevaju uklanjanje i dela
zdravog zubnog tkiva. Danas kompoziti poseduju visoku otpornost na habanje a izgled, transparencija i opalescencija su im gotovo identični prirodnom zubu, te su nekad ni po čemu ne razlikuju od ostatka zuba i savršeno se u njega uklapaju.
Ono što treba imati na umu je da je za postavljanje kompozitnog ispuna
potrebno mnogo više vremena nego za postavljanje amalgama, a tokom same procedure je važno da zub
bude potpuno suv i čist. Kompozit se slaže u malim porcijama od kojih je svaku potrebno prosvetliti lampom 40 sekundi, što sve oduzima vreme. U skladu sa zahtevnijom procedurom, i cena kompozita je duplo viša od cene amalgama. Najveći nedostatak kompozita je problem rubnog zatvaranja, odnosno pojava mikroskopski male pukotine između zuba i plombe, zbog verovatno jedine negativne osobine kompozitnog materijala a to je kontrakcija. U novije vreme prozvođači sve uspešnije pokušavaju da prevaziđu
taj problem pa je on u mnogo manjoj meri prisutan nego pre 50 godina.

Zora Pavlović, viša medicinska sestra

Dragoljub
Kod nas se Dragoljub gaji kao ukrasna biljka zbog lepih žuto narandžastih cvetova. Biljka potiče iz Meksika i Perua. Za lečenje se upotrebljava
list, cvet i seme. Sadrži sumporna jedinjenja slična drugim biljkama, koja
takođe imaju sumpornih jedinjenja, kao sto su ren, rotkva, slačica. Poslednjih godina je dokazano da Dragoljub ima antibiotska svojstva. Mlado lišće se isecka, posoli i može se takvo jesti ili se doda i limunov sok i biber
po ukusu. Svako domaćinstvo može da gaji Dragoljub čak i oni koji nemaju baštu, jer se on može gajiti i na balkonu i u sobi pored prozora (zimi),
tako da se može uvek imati zelene salate. Kao i sve druge biljke sa sumpornim jedinjenjima i vitaminom C, i Dragoljub ima veliki značaj kao preventivno sredstvo, jer isparljivo sumporno etarsko ulje uništava mnoge zarazne klice.
U istu svrhu se može upotrebiti i seme :5-10 g semena se sitno istuca,
doda 2 dl vode i posle 2 sata se popije uz dodatak meda zbog ukusa.
Dragoljub se upotrebljava za lečenje hroničnog bronhitisa, emfizema, astme, i protiv opadanja kose,
jer tonično deluje na kožu i koren kose. Isecka se po 100 g svežeg lista Dragoljuba, koprive i šimšira i prelije se sa pola litre alkohola. Posle 15 dana se ocedi i tom tinkturom trlja koža glave.

PSS BK GO Subotica povodom Dana porodice,
organizovao izlet u Etno selo Stanišić

Porodica - temelj društva

PSS BK GO Subotica organizovao je 25.
maja, jednodnevni izlet u Etno selo Stanišić kod Bijeljine u Republiku Srpsku za
svoje članove, prijatelje i simpatizere sa
članovima porodice. Povod je bio 15. maj,
Svetski Dan porodice.
U GO PSS BK kažu da je razlog organizovanja takvih izleta, poput ovog u Etno selo Stanišić, ovoga
puta bio 15.maj Svetski Dan porodice, a kako je bilo
loših vremenskih uslova, izlet je malo pomeren.
- S obzirom da sam nas lider Bogoljub Karić porodicu stavlja na prvo mesto, ovo je jedan od načina
da se porodice okupe, provedu jedan kvalitetan dan
sa svojom najmilijima. Naša ideja je u potpunosti
uspela, smeh, pesma, odzvanjali su ne samo u autobusu u kojem smo putovali, već i u samom izletištu.

Posao i sam životni tempo sve manje vremena nam
ostavljaju za ovakve jednodnevne izlete i porodična okupljanja. Kako bi smo nastavili sa tim sledeći izlet koji je u pripremi je 29. juna, Sarajevo (Baščaršija, Ilidža i Vrelo Bosne). Mnogi od naših članova nisu imali do sada priliku da obiđu prirodne
lepote ni same Srbije a kamo li Republike Srpske. A
ovakvom jednom organizacijom smo shvatili da je
bitno negovanje članova i poklanjanje pažnje, kako
njima samima, tako i njihovim porodicama. Odluka GO PSS BK Subotica je da svaki mesec izaberemo
po jednu destinaciju i obiđemo po jedan grad, koji
ima kako istorijsku važnost, tako i prirodne lepote.
Vreme je da skrenemo pažnju na one prave vrednosti i bar na momemat zaboravimo na probleme i
obaveze - rekla je za naš list, Sanja Kojić, predsednik GO PSS BK Subotica. 
A. Šiška

intervju

12

Broj 117
31. maj 2019.

NOVE

Najbolji istorijski roman „Veliki juriš” Slobodana Vladušića dobio nagradu „Janko Veselinović”

Vladušić: Verujem u nepredvidivost istorije!
•Najbolji istorijski roman
na srpskom jeziku za 2018.
„Veliki juriš” književnika Slobodana Vladušića dobio je
nagradu Janko Veselinović,
a za osam meseci je roman
doživeo četiri izdanja! •Prof.
Vladušić piše četvrti roman,
prethodna tri su takođe nagrađena, a književnik kaže,
da se savršeno dobro oseća u
svojoj nacionalnoj književnosti, jer u njoj ima bezbroj prozora koji gledaju u svet, pa
nema razloga za komplekse
„velike kulture”!
Roman književnika Slobodana
Vladušića „Veliki juriš” proglašen
je najboljim istorijskim romanom
u 2018. godini, za šta je dobio nagradu „Janko Veselinović”, što je i
povod za intervju sa autorom.
Profesor Folozofskog fakulteta
u Novom Sadu, književnik Slobodan Vladušić piše četvrti roman, a
prethodna tri su takođe nagrađena. Iako je broj prodatih primeraka
petocifren, autor kaže da to za pisca ne znači ništa, jer nagrade doživljava kao priznanje svojim knjigama, a ne njemu samom. Vladušić
kaže, da je „svaka nacionalna književnost neka vrsta čvora, u kome se
nacionalna slika sveta i nacionalna
samosvest susreću sa svetom i drugim nacionalnim kulturama”.
Vaš roman „Veliki juriš”
proglašen je najboljim istorijskim romanom za 2018. dobio je nagradu„Janko Veselinović”. Šta Vam znači ta nagrada u vremenu, kada su
stvarne vrednosti u kulturi
često osujećene?
„Već neko vreme nagrade doživljavam kao nagrade mojim knjigama, a ne meni samom. Mislim da je
to znak izvesnog sazrevanja i oslobađanja od ega, koji u književnosti
ume da škodi. Recimo, sada pišem
četvrti roman, ali imam utisak kao
da pišem prvi. To znači da me pohode moji stari znanci, a to su osećanja sumnje i neizvesnosti u pogledu sopstvenih sposobnosti i u
pogledu onoga što sam napisao. To
što su moja prethodna tri romana
dobili nagrade, a i ukupan broj prodatih primeraka jeste petocifren,
ne znači ništa. Sa pisanjem je tako:
uvek ste na ledu i nikada ne umete
da se kližete na početku priče. Bez
obzira na nagrade. Ali ta sumnja jeste ono što vas i gura napred, što od
vas traži da napišete nešto što prevazilazi ono što ste do sada napisali. Zato je pisanje i toliko interesantno: zato što se uvek od vas traži da
u sebi nađete neki prostor za koji
niste ni znali da postoji, da napišete
rečenice koje su bolje od svega što
ste do sada napisali”.
Znalci Vašeg književnog
dela očekivali su i NIN-ovu
nagradu za „Veliki juriš”, za
koju se našao u konkurenciji
najboljih. Šta je po Vama presudno bilo za kriterijume žirija, da Vaš roman tada ne bude
proglašen najboljim.
„Bio sam tri godine u žiriju
NIN-a, ako se ne varam između

2006 i 2008 godine – i dobro znam
da je tada bilo moguće, da član žirija koji je imao jednu političku orijentaciju, glasa sa pisca sa kojim se
privatno u političkom pogledu nije
slagao. To je tada bilo normalno,
jer je sam NIN imao prestiž najboljeg političkog nedeljnika, ne samo
u regionu nego i šire. Ta činjenica je
obavezivala i nas, članove žirija, da
književnost odvojimo od sopstvenih političkih afiniteta. A i sastav
žirija je uvek bio šarolik: članovi žirija nisu bili politički istomišljenici.
Od kada je privatizovan, neku godinu kasnije, taj nedeljnik ne znači gotovo pa ništa: to više nisu novine u kojima ste mogli, kao nekada, da pročitate autore koji različito misle o svetu oko sebe. Danas je
to nedeljnik otvoren samo za jednu
ideju – za globalizam – i za autore kojima je, ukratko rečeno, savršeno svejedno da li će Srbija i Srbi
postojati za deset godina ili ne. Mi,
ostali, jednostavno smo izbrisani

pisaca. Ja nisam među njima i to
me na neki način čini i ponosnim.
Isto tako me čini ponosim činjenica da sam u žiriju NIN-a bio onda,
a ne sada”.
Vaš roman„Mi izbrisani”
dobio je nagradu Meša Selimović, proza Megalopolis nagradu Isidora Sekulić, Književnost i komentari nagradu
Laza Kostić. Iako pisac mlađe
generacije, već danas ostavljate dubok književni trag, pa koliko je bilo teško stvarati „Veliki juriš”, koji je zasnovan na
istorijskim činjenicama?
„Nije jednostavno napisati roman koji za građu ima istoriju. Nije
jednostavno, zato što istorijski roman ne sme da prepričava istoriju, već da u istorijskim događajima
pronađe ono što je nevidljivo i nedostupno istorijskim naukama. Ja
sam pokušao da u ovom romanu
naslutim, šta su mogli da osete različiti ljudi pred užasom rata i smr-

Foto: A. Kovač

sa stranica ovog NIN-a: primera
radi, iako sam u poslednjih nekoliko godina dobio nekoliko nagrada,
a moje knjige su imale po nekoliko
izdanja, nikada me niko iz NIN-a
nije pozvao za izjavu ili intervju, a
koliko znam, ni jedna moja knjiga
nije ni prikazana u tom časopisu.
Takva rigidna uređivačka politika se odrazila i na prestiž časopisa koji danas – sasvim logično –
ima manji tiraž i manji uticaj, nego
u vreme kada je njegov urednik bio
Slobodan Reljić, dakle, u vreme pre
privatizacije.
Sve se to prenelo i na Ninovu
nagradu: danas tu nagradu može
da dobije samo ograničeni broj

ti: neke je taj užas slomio, neke nije,
neki su se slomili, pa su se ponovo
digli. Mene je to fasciniralo: mnoštvo različitih sudbina, mnoštvo različitih iskustava rata”.
Pisac Vladimir Kecmanović kaže, da ste na velika vrata vratili u našu književnost
temu srpskog stradanja i heroizma u Prvom svetskom
ratu. Koliko danas u savremenom dobu zaista ima tog prožimanja nacionalnog i kosmopolitskog, koje po njemu otelotvoruje „Veliki juriš”.
„Ja se bavim srpskom književnošću, to predajem na Filozofskom
fakultetu u Novom Sadu, i meni je

jasno da je svaka nacionalna književnost neka vrsta čvora u kome se
nacionalna slika sveta i nacionalna samosvest susreće sa svetom i
drugim nacionalnim kulturama.
U tom smislu, književnost je mesto gde različiti jezici, različiti ljudi
imaju podjednako pravo da nešto
kažu i da budu saslušani. Ja se savršeno dobro osećam u svojoj nacionalnoj književnosti, jer u njoj postoji bezbroj prozora koji gledaju u
svet. I zato nemam apsolutno nikakav kompleks niže vrednosti u odnosu na nekakav svet ili nekakve
,,velike kulture”.
Koliko se istorija ponavlja Srbima, posle svih ratovanja i za kralja i Tita, posle
ogromnih žrtava i stradanja, potresne pesme Solunaca
„Tamo daleko”, pre velikog
juriša, šta nam govore metafore romana „Veliki juriš”
i ono „svetlo u očima mrtvih, koje ne vidimo u očima
živih”. Ima li svetla na kraju
tunela?
„Jedan engleski pesnik, Džon
Don, imao je negde rečenicu: ovo
su stara dobra vremena; sačekaj
i videćeš. Drugim rečima, čovek
uvek ima utisak da su njegova vremena najgora i da je nekada bilo
bolje. Lično, verujem u nepredvidivost istorije. Mislim da ne
možemo da sagledamo sve premise našeg vremena, pa samim
tim ni da odredimo budućnost.
To znači da nikada neću pristati
da dignem ruke od onoga što radim i onoga za šta se borim i da
kažem da je sve propalo. Jer reći
da je sve propalo, nije objektivna ocena situacije; to je uvek znak
lične slabosti, klonuća, predaje.

Poštenije je onda reći ja sam propao. A ja sam pošten čovek i nisam propalica”.
„Veliki juriš” je, kažete u
podnaslovu, roman o ljudima
koji su se vratili iz zaborava.
Čitaoci imaju empatiju prema
tim junacima. Da li kao pisac
i profesor srpske književnosti
smatrate da savremeni istorijski roman mora danas
čitaocu doneti spektakl i uverljive akcije, čak i u delima o istorijskim spomenicima, ili je
to pitanje književnog stila! Da
li bi „Veliki juriš” mogao da
bude i filmski spektakl?
„Veliki juriš sam pisao tako
da u njemu mogu da se pronađu
različiti čitaoci: neko će ovaj roman
pročitati za dva dana, uživajući
u spektakularnim scenama rata;
neko će se isplakati na njegovim stranicama (bilo je i takvih
svedočanstava); neko će uživati u
napetoj fabuli; neko će pronalaziti tajne veze između likova i simbola na stranicama ovog romana
ili veze sa drugim romanima koji se
bave Prvim svetskim ratom. Drago
mi je što sam uspeo da napišem jedan takav ,,polivalentan” roman:
i pored činjenice da ga je dobar
deo medija u Srbiji prećutao, usled činjenice da moj odnos prema
istoriji nije autošovinistički orijentisan, roman je od kraja septembra, pa do sada, štampan u četiri
izdanja. Neki od čitalaca su me pitali za mogućnost da se od ovog romana snimi film: lično, mislim da
ovaj roman ima taj potencijal. Ako
jednom bude filmovan, za mene će
to značiti da se nešto u ovoj zemlji
promenilo. Nabolje”.
Nada K. Harminc
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Subotica
nedovoljno čista

grad
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U organizaciji Zavičajne zajednice Republike Srpske
Subotica održana peta tradicionalna manifestacija

Čistoća jednog grada ogledalo je njegovih žitelja. Svest
o čistoći i higijeni je veoma bitna. Pitali smo Subotičane
šta misle o čistoći našeg grada, da li je Subotica kao grad
čist.
Miljana Letović
- Ne mislim da je Subotica čista. Živim kod glavne pošte i u okolini apsolutno ne postoji nijedna
kanta za otpatke. Čak smo mi kao stanari zgrade,
odnosno mi kao pojedinci kupovali i stavljali kante za smeće i uopšte nije problem toliko u nekulturi ljudi, nego je više problem u tome što ne postoje
kante za otpatke. Kada smo mi postavili kante ljudi su bacali otpatke u njih bez problema. Što se tiče
kanti za smeće i ostalih delova grada, postoji određeni broj i to je u
redu, ali recimo na Radijalcu, kante za smeće su prepune. Ali generalno, čistoća jednako nečistoća.
Ivan Romić
- Smatram da bi Subotica kao grad mogao biti
čistiji. Ja stanujem u centru i posmatram rad ljudi koji su zaposleni u JKP „Čistoći i zelenilu“, oni
rade i danju i noću i to mi se veoma dopada. Samim
tim što to građani znaju, ponašaju se dosta bahato. Evo kada pogledamo bilo koju korpu za smeće
uvek ima smeća okolo, pored kante. A kada vidim
da neko baca pored, dođe mi da mu kažem da to pokupi i da baci u
kantu i to je moja zamerka.
Tibor Horvat
- Sam centar deluje dosta čisto, ali ako odemo
malo dalje, gde je nekada bilo gradsko kupatilo, to
je ruglo, A nema ni dvadeset metara odavde. Tako
da, strogi centar je nekako i sređen, ali ovo ostalo
baš i ne. A i ne sviđa mi se ova Zelena fontana kako
stoji, smatram da je ruglo grada.
Davor Prćić
- Ne mislim da je Subotica dovoljno čist grad. Između ostalog i zbog pasa lutalica, kao i zbog neodgovornih ljudi. Zbog neodgovornih roditelja koji ne
uče dovoljno decu kulturi i higijeni. Recimo, Radijalac bi mogao biti malo čistiji, centar grada nije prljav ali smatram da bi mogao da bude uredniji i čistiji. Na Paliću se dosta radilo prethodnih godina i
to se vidi.
Ričard Foro
- Mislim da je grad dovoljno čist, naravno da bi
mogao biti čistiji, ali sve u svemu radi se onako kako
treba. Centar grada je čist, ali ako odemo malo dalje, recimo na Prozivku, mislim da može biti malo
čistija. Ja sam iz Malog Radanovca i mogu Vam reći
da je baš čisto.
Rado Krstić
- Mislim da je grad izuzetno prljav jer se sećam
kako je izgledao pre tridesetak godina. Subotica je
bio grad za primer u bivšoj SFRJ, jedan od najčistijih gradova. Međutim to je bilo nekada, sada više
nije. Mislim da smo kao narod bahati, prljamo, bacamo, zagađujemo, tako da je problem u ljudima.
Generalno mislim da je Subotica prljav i zapušten
grad. 
J. Tonković

Veče Republike Srpske,
manifestacija
srpske tradicije!

•Tradicionalna peta manifestacija Veče Republike Srpske
održana je 24.
maja u Subotici, a prisustvovali su joj brojni
gosti i umetnici,
kulturno umetnička društva,
pa je manifestacija
opravdala svoje organizovanje, izuzetnim domaćinskom atmosferom i odzivom
gostiju!

Zavičajna zajednica Milorad Ćopić
Republika Srpska Subotica organizovala je petu tradicionalnu manifestaciju Veče Republike Srpske, a pored domaćina u sali Zorica okupio se veliki broj gostiju, umetnika, književnika i kulturno umetničkih
društava.
Nastupili su KUD „Srce
Knešpolja” iz Kozarske Dubice,
KUD „Petar Kočić” iz Apatina i
gosti iz Republike Srpske i Srbije.
Folklorne igre i zabavni program
do kasnih sati su animirali goste
i domaćine, koji su organizovali i
zanimljivu tombolu, pa su mnogi dobili i vredne nagrade, letovanje u Grčkoj, vikend u Jagodini i na Plitvičkim jezerima.
Milorad Ćopić, predsednik
Zavičajne zajednice Republike
Srpske Subotica pozdravio je pesnike, goste iz Banja Luke i Republike Srpske i Srbije, književnike i političare koji su se odazvali pozivu ovoj manifestaciji, prof

dr Zdravka Malbašu, prof
Željka Čurovića, predsednika Saveta Srba iz Crne
Gore, prof dr Slavoljuba
Vujića, Lazara Kričeka, člana Saveta Udruženja Srba
iz Crne Gore, pokrajinske
poslanike i brojne druge
goste.
„Ovom manifestacijom
se podsećamo na stvaranje
Republike Srpske i usvajanje Deklaracije o proglašenju Republike srpskog naroda, 9. januara 1992. godine, kada je praktično nastala Republika Srpska,
a proglašena 12. avgusta
te godine, pre 27 godina.
Ovom manifestacijom podsećamo na te datume i čuvamo tradiciju Republike
Srpske, svi koji smo daleko
od tog svog zavičaja.
Umetnici Mile i Dule u
svojoj zavičajnoj nošnji podigli su veliki broj prisutnih u sali svojom himnom,
„Nema raja, bez rodnog kraja”.
Stigli su i pokloni iz Manjače, gde su
se mnogi od prisutnih rodili i venačali, a koje su preneli iz
KUD-a Petar Kočič,
a tokom večeri Republike Srpske besedili su gosti i o položaju i ugroženosti
Srba na nekim destinacijama, od Kosova
do Crne Gore, pevane su pesme sa Kosova, a srpski pesnici i književnici govorili su svoje stihove o
srpskoj tradiciji i do
kasnih sati se družili
na ovoj manifestaciji
tradicije srpstva.
N. H. K.
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На основу члана 43 став 1 тачка 4 Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености („Сл. гласник РС“, бр.
36/09, 88/10, 38/15, 113/17-др. закон и 113/17), члана 30 Закона о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа
са инвалидитетом („Сл. гласник РС“, бр. 36/09 и 32/13) и чл. 42 и 129 Правилника о критеријумима, начину и другим
питањима од значаја за спровођење мера активне политике запошљавања („Сл. гласник РС“, бр. 102/15, 5/17 и 9/18),
Акционог плана за запошљавање Града Суботице за 2019.године и Споразума о уређивњу међусобних права и обавеза у
реализацији програма и мера активне политике запошљавања број: 2108–101-1/2019. од 25.04.2019. године

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ И ГРАД СУБОТИЦА
Расписују

ЈАВНИ ПОЗИВ НЕЗАПОСЛЕНИМА ЗА ДОДЕЛУ
СУБВЕНЦИЈЕ ЗА САМОЗАПОШЉАВАЊЕ У 2019. ГОДИНИ
I ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
Субвенција за самозапошљавање намењена је незапосленима који се воде на
евиденцији Националне службе за запошљавање филијале у Суботици (у даљем
тексту: Национална служба) и имају завршену обуку за развој предузетништва.
Субвенција за самозапошљавање додељује се у једнократном износу од
200.000,00 динара, односно 220.000,00 динара у случају самозапошљавања
вишкова запослених или 240.000,00 динара за незапослене особе
са инвалидитетом, ради оснивања радње, задруге или другог облика
предузетништва, као и оснивања привредног друштва, уколико оснивач заснива
у њему радни однос.
Незапослени који оствари право на субвенцију за самозапошљавање у обавези
је да обавља регистровану делатност на територији града Суботице и измирује
обавезе по основу доприноса за обавезно социјално осигурање најмање 12
месеци, почев од дана отпочињања обављања делатности.
Право на субвенцију може се остварити и удруживањем више незапослених,
оснивањем привредног друштва ради самозапошљавања. Уколико се више
незапослених удружи, у складу са законом, свако лице појединачно подноси
захтев за самозапошљавање и остваривање права на субвенцију од 200.000,00
динара, односно 220.000,00 динара у случају самозапошљавања вишкова
запослених или 240.000,00 динара у случају када су подносиоци захтева особе
са инвалидитетом.
Пре укључивања у програм Национална служба врши проверу испуњености
законских и услова овог јавног позива за незапослено лице.
Средства додељена по основу субвенције за самозапошљавање су de minimis
државна помоћ.
II УСЛОВИ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА
Право на доделу субвенције за самозапошљавање незапослено лице може да
оствари под условом да је:
- пријављено на евиденцију незапослених Националне службе филијале
Суботица;
- завршило обуку за развој предузетништва по плану и програму обуке у
организацији Националне службе или друге одговарајуће организације;
- измирило раније уговорне и друге обавезе према Националној служби или
Граду, осим за обавезе чија је реализација у току, уколико исте редовно измирује
и
- у дозвољеном оквиру опредељеног износа за de minimis државну помоћ у
текућој фискалној години и претходне две фискалне године, у складу са Уредбом
о правилима за доделу државне помоћи.
Право на субвенцију за самозапошљавање незапослено лице не може да
оствари:
- за обављање делатности које се не финансирају, према списку делатности
који је саставни део јавног позива;
- за обављање послова/делатности за које је решењем о инвалидности или
решењем о процени радне способности и могућности запослења или одржања
запослења утврђено да особа са инвалидитетом не може да их обавља;
- за оснивање удружења и
- ако је већ користило субвенцију за самозапошљавање која је делом или у
целости финансирана средствима Националне службе.
У току трајања Јавног позива незапослено лице може само једном поднети
захтев за доделу субвенције за самозапошљавање.
III ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА
Документација за подношење захтева:
- попуњен захтев са бизнис планом на прописаном обрасцу Националне
службе;
- доказ о завршеној обуци, уколико није завршена у организацији Националне
службе;
- обавештење подносиоца захтева о раније примљеној државној помоћи мале
вредности, на прописаном обрасцу Националне службе;
- доказ о власништву пословног простора, уколико подносилац захтева
располаже истим и

- доказ о власништву опреме, уколико подносилац захтева располаже истим.
Датуми на приложеним доказима дефинисаним захтевом са бизнис планом
морају претходити датуму подношења захтева са бизнис планом.
У случају када је подносилац захтева особа са инвалидитетом, потребно
је доставити и решење о инвалидности или процени радне способности и
могућности запослења или одржања запослења.
Национална служба задржава право да тражи и друге доказе релевантне за
одлучивање о захтеву подносиоца.
Начин подношења захтева
Захтев са бизнис планом, у два примерка, подноси се надлежној организационој
јединици Национaлне службе, односно филијали у Суботици, непосредно или
путем поште, на прописаном обрасцу који се може добити у филијали Суботица,
преузети са сајта Града -www.subotica.rs или сајта Националне службе – www.
nsz.gov.rs.
IV ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ
Одлука о одобравању субвенције за самозапошљавање доноси се на основу
ранг листе, а након провере испуњености услова Јавног позива и приложене
документације и бодовања поднетог захтева са бизнис планом, у року од 30 дана
од дана истека јавног позива. Изузетно, захтеви који испуњавају услове јавног
позива, а по којима није позитивно одлучено у наведеном року, могу бити поново
узети у разматрање уколико се за то стекну услови.
Незапослено лице може да региструје и отпочне обављање
регистроване делатности почев од наредног дана од дана подношења
захтева, а најкасније до датума потписивања уговора. Регистрација и
отпочињање обављања регистроване делатности пре донете одлуке о
додели субвенције за самозапошљавање, не ствара обавезу на страни
Националне службе и Града да ће субвенција бити одобрена.
Одлуку о одобравању субвенције за самозапошљавање доноси директор
филијале Суботица по овлашћењу директора Националне службе на основу ранг
листе, а након прибављеног мишљења Локалног савета за запошљавање, у року
од 30 дана од дана подношења захтева.
Списак одобрених субвенција за самозапошљавање објављује се на огласној
табли надлежне филијале.
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**Критеријум „Категорије теже запошљивих лица“ се утврђује
на основу Националног акционог плана запошљавања за 2019.
годину („Сл. гласник РС“, број 105/18). Припадност категорији
теже запошљивих лица се утврђује на основу података из
евиденције Националне службе и достављених доказа.
Приликом бодовања категорија теже запошљивих
лица додељују се за сваку категорију 3 бода, односно 5
бодова за приоритетне категорије, а то су: млади до 30
година старости, вишкови запослених, Роми, особе са
инвалидитетом и жене.
***Делатности за које није потребан пословни простор су
дефинисане Правилником о одређивању делатности за чије
обављање није потребан посебан простор („Сл. гласник РС“, број
9/96).
Уколико постоји већи број захтева са истим бројем бодова,
предност ће се дати захтевима који имају више бодова по
појединачним критеријумима, и то следећим редоследом:
категоријa лица, планирана врста делатности и потребни ресурси
за отпочињање обављања делатности. Уколико постоји већи број
захтева са истим бројем бодова по појединачним критеријумима,
одлучиваће се по редоследу подношења захтева.
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Školski drugovi pristigli iz Beograda, Zagreba, Budimpešte i
evocirali uspomene ispred Gimnazije „Svetozar Marković“

Gimnazijalci obeležili
55 godina mature

V ЗАКЉУЧИВАЊЕ УГОВОРА
Директор филијале Националне службе по овлашћењу
директора Националне службе или други запослени којег
овласти директор Националне службе и подносилац захтева
у року од 45 дана од дана доношења одлуке закључују уговор
којим се уређују међусобна права и обавезе и на основу кога се
врши исплата средстава. Изузетно, уколико од датума доношења
одлуке до краја календарске године има мање од 45 дана, уговор
се закључује до краја те календарске године.
Документација за закључивање уговора:
- фотокопија решења надлежног органа о упису у регистар,
уколико ниje регистрован у АПР,
- фотокопија потврдe о извршеној регистрацији код Пореске
управе (образац РЕГ),
- фотокопија картона депонованих потписа код пословне
банке,
- фотокопија/очитана лична карта подносиоца захтева,
- средства обезбеђења испуњења уговорних обавеза,
- фотокопија/очитана лична карта жиранта и
- други докази у зависности од статуса жиранта.
Лице је у обавези да региструје делатност у складу са поднетим
захтевом са бизнис планом. Уговор се закључује након извршене
провере достављене документације за закључивање уговора.
Средства обезбеђења испуњења уговорних обавеза
Приликом закључивања уговора лице је дужно да као средство
обезбеђења испуњења уговорних обавеза достави две истоветне
бланко трасиране менице корисника средстава са два жиранта и
меничним овлашћењима.
Жирант може бити свако пословно способно физичко лице
које је у радном односу на неодређено време, физичко лице које
самостално обавља своју делатност (предузетник), односно лице
које самостално обавља делатност у складу са посебним законом
(нпр. адвокат, нотар, јавни извршитељ и сл.), пензионер.
VI ОБАВЕЗЕ ИЗ УГОВОРА
Корисник субвенције дужан је да:
- обавља делатност за коју му је одобрена субвенција у
складу са поднетим захтевом са бизнис планом, као основну
на територији града Суботице и по том основу измирује
доприносе за обавезно социјално осигурање најмање 12 месеци,
почев од дана отпочињања обављања делатности, са могућношћу
привременог прекида делатности од највише 12 месеци према
решењу АПР или другог надлежног органа;
- омогући праћење реализације и достави доказе о реализацији
уговорне обавезе Националној служби и
- обавести Националну службу о свим променама које су од
значаја за реализацију уговора, у року од 8 дана од дана настанка
промене.
У случају неиспуњења или делимичног испуњења обавеза
из уговора, корисник субвенције је у обавези да врати цео или
сразмерни износ исплаћених средстава увећан за законску
затезну камату од дана преноса средстава.
VII ОСТАЛЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
Информације о програму, делатностима које не могу бити
субвенционисане и степену развијености општина у Републици
Србији могу се добити у филијали у Суботици, преко Позивног
центра Националне службе, телефон: 0800-300-301 или на сајту
www.nsz.gov.rs.
Списак делатности које не могу бити субвенционисане
доступан је у Националној служби филијали у Суботици, свакој
организационој једници НС и на сајту www.nsz.gov.rs.
Јавни позив је отворен од дана објављивања до утрошка
средстава а најкасније до 31.10.2019. године.

Generacija subotičkih gimnazijalaca prirodno-matematičkog smera iz školske 1963/1964 godine, obeležila je 55 godina završetka svog školovanja.
Dok su sadašnji maturanti obučeni u majice sa obeležjima razreda i istaknutim porukama žurili da svoj poslednji dan
škole provedu uz trubače i šetnju
kroz grad, devet bivših učenika
tadašnje Gimnazije „Moše Pijade“, okupilo se ispred dobro poznate zgrade gde su nakon srdačnih pozdrava, evocirali uspomene iz školskih dana. Sećanja na
školske dane, nestašluke, druženja i prve ljubavi, navirala su tokom razgovora kojeg je povremeno prekinulo sećanje na školske
drugove koji više nisu sa njima.
U razredu profesorke Bata Klare početkom šezdesetih prošlog
veka bilo je 25 učenika, da bi pedeset petu godišnjicu obeležilo

njih devet.
„Bili su to lepi dani i lepi trenuci druženja i na šta smo svi
ponosni, svi iz naše generacije su
postigli određene ciljeve u životu,
završili su visoke škole, zasnovali
porodicei dokazali se u svom poslu. Praktično niko nije ostao na
Gimnaziji, već su svi završili barem višu školu a ima i mnogih
sa fakultetskim obrazovanjem. Iz
naše generacije izniklo je mnogo uspešnih ljudi, kao npr. hokejaš Antun Tonković, košarkaš
Čedomir Miletin ili u sferi nauke Ales Sedar koji je završio dva
fakulteta, ali u svakom slučaju o
svakom članu generacije možemo samo lepo pričati. Naravno
svi smo mi tokom đačkog vremena imali i svoje nestašluke, što je
danas normalna stvar.“ rekao je
Ilija Maravić.
Gimnazijski dani stvorili su
im odličan temelj za dalji život,
kroz koji su sticali ogromno iskustvo i sebe gradili. Mnogo toga

što su postigli, duguju obrazovanju i vaspitanju koje je u to vreme bilo na visokom nivou. Zato
su snažno uputili poruku sadašnjim generacijama da prepoznaju školovanje kao svoju šansu za
lepšu budućnost.
„Današnje školstvo ima kapaciteta i mi smo svedoci da naša
deca ostvaruju zapažene rezultate iz brojnih predmeta na međunarodnim takmičenjima. Dakle sa decom se dobro radi uprkos brojnim nedaćama sa kojima se prosvetni radnici susreću .
Obrazovanje je veoma bitan elemenat u razvoju svakog čoveka,
stoga verujem da će mlađi naraštaji prepoznati značaj pohađanja škola i fakulteta.“ istakao je
Ilija Maravić.
Novo druženje, generacija Gimnazije iz školske 1963/1964 godinu zakazala je 2024. godine sa
željom da ih zdravlje posluži i
da se ponovo okupe u još većem
broju. 
B. Nikolić

Novo selo, Peščara, Aleksandrovo

Prolećna akcija odvoženja
kabastog otpada
Prolećna akcija ulazi u završnu fazu, u poslednji mesec u toku kojeg će biti obuhvaćeno nekoliko
preostalih mesnih zajednica koje spadaju u gradsko područje. Od 3. do 8. juna to će biti Novo selo,
Peščara i Aleksandrovo.
U Novom selu, u ponedeljak i utorak, 3. i 4. juna, mesta za kontejnere za odlaganje čvrstog i kabastog otpada određena su na uglu ulica Mičurinove i Trogirske, Metohijske i Marka Marulića, na početku ulice Laze Mamužića, na Bajskom putu kod okretišta, na uglu ulice Marije Bursać – iza parka i
na uglu Beočinske ulice u Bajskog puta.
Nastavak akcije sledi 5. i 6. juna, u sredu i četvrtak, u Peščari. Kontejneri će biti postavljeni na uglu
ulica Romena Rolana i Ulice jabuka (kraj asfalta), zatim na uglu ulica Josipa Kolumba i Skadarlijske,
Uskočke i Koparske ulice, Edvina Zdovca i Uskočke i na uglu Kajsija i Lepe ulice.
Za 7. i 8. juni, petak i subotu, predviđeno je Aleksandrovo i to kod okretišta autobusa u ulici Starine Novaka, u ulici Jelene Čović, na zaobilaznom putu u krivini posle Bunarića, u ulici Aksentija Marodića kod škole i kod kafane „Bačvanka“.
Posle ovoga, od 10. do 13. juna, na redu će biti Gat i Ker. 
MR
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Porodice Radojčić i Vučetić i dalje vode pravnu borbu za svoje kuće

Dve decenije nakon NATO bombardovanja
i dalje bez svog krova nad glavom
U toku noći 20. maja 1999.
godine NATO avioni bombardovali su objekte Meteorološke stanice na Paliću
i u potpunosti ih sravnili sa
zemljom. Porodice Radojčić
i Vučetić, koje su stanovale
u prostorijama Meterološke stanice, pukom srećom
izbegle su sigurnu smrt,
sklonivši se samo nekoliko minuta na sigurno pre
pogodka avio bombe, da bi
potom bili svedoci razorne
moći projektila. U momentu dve porodice ostaju bez
krova nad glavom, i tu započinje njihova dvodecenijska agonija – borba za svoj
dom.
Ratna 1999. godina
Meteorolozima Mitru Radojčiću i Milanku Vučetiću (preminuo
2018. godine), početak bombardovanja doneo je neuobičajeni
radni zadatak od javnog značaja.
Naime pored obavljanja svakodnevnih poslova u praćenju vremenskih prilika, dvojici kolega
stigla je naredna da prate prelate aviona preko državne granice i
da tu informaciju odmah proslede nadležnima u Beograd, kako
bi se alarmirali i vojska i narod
na napad neprijatelja. U tom poslu nisu bili sami, već su imali i
pomoć od pet pripadnika Vojske
Jugoslavije koji su dan i noć zajedno sa njima vršili osmatranje neba iznad državne granice
sa Mađarskom. Međutim sve se
menja 19. maja, kada pripadnici
vojske nenajavljeno pakuju svoju
opremu i bez pozdrava odlaze u
nepoznatom pravcu. Da se nešto
dešava, posumnjali su Radojčić i
Vučetić, ali su nastavili sa svojim
poslom. U gluvo doba noći 20.
maja u 1:25 NATO avion obrušava se iznad Palića i sa raketama pogađa antenu Radio Subotice koja se nalazila u neposrednoj
blizini Meteorološke stanice, što
je bio alarm porodicama Vučetić
i Radojčić da napuste svoj dom.
Samo par trenutaka kasnije, novi
projektili dižu u vazduh i Meteorološku stanicu ali do tada ceo život ove dve porodice, koje za tili
čas ostaju bez svega.
„U 01:25h posle ponoći čuo
se jak zvuk aviona, odjeknula je
snažna detonacija, nastao je krš i
lom i mrkli mrak. Ni sam ne znam
kako sam se probio do supruge i
sina, te smo zajedno počeli bežati
iz kuće, da pokušamo da se spasimo. Tek su nas ujutro, kada se
razdanilo, doveli da vidimo šta je
od naših domova i stvari ostalo...
Ništa nije ostalo. Na mestu naših
domova bio je krater 10m dubine i 20m prečnika.“ – priseća se
Mitar Radojčić.
Trauma od tog događaja ostala je i kod Mirjane Vučetić, koja
je zajedno sa pokojnim ocem

bežala od projektila
preko Kanjiškog puta ka
Omladinskom jezeru.
„Imali smo sreću,
jer da je prva bomba
pala direktno u zgradu,
a druga pored nje, svi
bismo izginuli. Srećom,
prvi projektil je ispaljen nekoliko metara
od zgrade, dobili smo
malo vremena da se osvestimo od šoka i da
počnemo da bežimo. Po
neopisivom mraku, usta
punih šuta i prašine, istraumirani u stanju
šoka, tata i ja smo počeli
bežati što dalje od kuće,
dok nas nije stiglo drugo
obrušavanje aviona. Legli smo u travu, tata me
je štitio svojim telom, a
onda je odjeknula druga, još snažnija detonacija. Ovaj projektil,
koji je ispalio španski
avion, bio je težak jednu
tonu i nosio 400 kg trotila, te je potpuno sravnio sa zemljom zgradu
Meteorološke stanice i
naše domove.Ne može
se to opisati.“ – priseća
se Mirjana Vučetić
kroz pogled pun suza.
Živu glavu su uspeli da spasu, ali su ostali bez krova nad glavom Mitar
i bez svega što su imali.
Međutim, agonija ove dve porodice se te noći nije završila, već
ona traje do danas.

Nakon bombardovanja
Po završetku bombardovanja,
kako bi rešili stambeno pitanje
ove dve porodice, u cilju otklanjanja ratne štete,tadašnja lokalna
samouprava poklonila je dva placa, a Direkcija za obnovu zemlje
je donirala građevinski materijal
i finansirala usluge radova, kako
bi Radojčići i Vučetići dobili svoj
krov nad glavom.U julu 2000.
godine, u prisustvu najvažnijih
gradskih i državnih čelnika i velikog broja medija, tadašnji ministar u Vladi Republike SrbijeIvan Sedlak, uručio je porodicama ključeve od kuća u Sunčanoj
ulici,
istaknuvši pritom da država
vodi brigu o svim svojim
građanima i da im je ovim putem trajno rešeno stambeno pitanje. Sreća je bila, kažu, kratkog
daha. Jer, nakon nekoliko godina saznali su da su izigrani i da
nisu vlasnici kuća, već da je vlasnik kuća lokalna samouprava.
„Nakon bombardovanja, živeli
smo oko godinu dana kao podstanari. Tek negde u novembru
1999. godine smo prvi put saznali da čelnici lokalne samouprave i Republike Srbije rade
na tome da nas stambeno reše.

Radojčić i Mirjana Vučetić
Napominjemo da je tadašnja
lokalna samouprava sama i bez
pomoći države, iz bespovratnih
budžetskih sredstava izdvojila 2,8 miliona dinara i u rekordnom roku izgradila dva nova
stambena objekta drugim porodicama, čija šteta nije bila ni
približno kao naša koja je bila
totalna. Opština Subotica je tim
licima predala kuće u njihovo vlasništvo. Dakle, lokalna samouprava je bila korektna u sanaciji drugih objekata pogođenih
NATO bombardovanjem na teritoriji tadašnje opštine Subotica,
i finansirala ih opštinskim sredstvima, a da pri tom nikome od
tih ljudi nije uknjižila kuću u svoje vlasništvo. Odgovorno tvrdim
da je ovo jedinstven slučaj u celoj državi, da su kuće koje su namenski izgrađene za naše dve
porodice i finansirane isključivo
sredstvima države, uknjižene
u katastru nepokretnosti u korist lokalne samouprave. Zašto
je opština Subotica kuće koje
nije ona finansirala, već država
(tadašnja Direkcija za obnovu zemlje) uknjižila u svoje vlasništvo,
nije nam poznato.” – objašnjava
Mirjana Vučetić.
Svoju ogorčenost ne krije ni
Mitar Radojčić, koji kaže da je
njihov slučaj zloupotrebljen u
nečiju korist. Stoga ga je muka
naterala da u javnost iznese pojedine informacije za koje veruje da

će dokazati da je njegova i Mirjanina porodica žestoko oštećena.
“U našem slučaju bilo je mnogo propusta, administrativnih manipulacija i falsifikovanja dokumentacije. Ovo ne izjavljujemo neosnovano. Naprotiv.
Pomenuću ovog puta samo Ugovor o zajedničkom ulaganju iz
2000. godine, inače fiktivan ugovor, koji je „zaključen“ između
Direkcije za obnovu zemlje, koju
zastupa osporen i lažno naveden
dr. Vojislav Vasić i opštine Subotica, koju predstavlja predsednik Skupštine opštine Subotica,
pokojni Jožef Kasa. Vrlo smelo,
u ime Direkcije, umesto pečatom
Direkcije i potpisom ovlašćenog
lica Direkcije, ovaj ugovor je
03.03.2000. godine overen
pečatom izvesnog preduzeća Urbing DP Subotica i potpisan od
strane osporenog dr. Vojislava
Vasića. Ugovor je overen čak 2
godine pre nego što je preduzeće
Urbing DP i osnovano (APR : datum osnivanja tog preduzeća je
12.07.2002. godine)!?! Direkcija za obnovu zemlje, naravno,
nema u svojoj arhivi ovaj ugovor, niti je ikada ovlastila firmu
Urbing DP i njenog zastupnika,
dr. Vojislava Vasića, da zastupa
i predstavlja Direkciju, a kamo li
potpisuje I overava ugovor u ime
Direkcije i to pečatom sopstvene
firme Urbing DP! Pravni sledbenik Direkcije za obnovu zemlje,

Građevinska direkcija Republike Srbije je pisanim
putem osporila ovaj ugovor i sve što je u vezi sa
njim, jer je u pitanju fiktivan pravni posao koji ima
elemente krivičnog dela u
smislu da je izvršeno falsifikovanje dokumenta sa
neistinitom sadržinom.
Dalje, 2013. godine, na
zahtev lokalne samouprave, a u sklopu restitucije, Republička direkcija za imovinu Republike Srbije dala je saglasnost za uknjiženje na osnovu istog onog lažnog i
falsifikovanog ugovora o
zajedničkom ulaganju i
lažne službene beleške u
prilogu zahteva. Lokalna
samouprava je, tom prilikom, naravno dostavila Direkciji samo dokumentaciju koja ide u prilog njoj, a nije dostavila
dokument koji ide nama
u prilog, a to je Dokument
kojim Građevinska direkcija Srbije osporava Ugovor o zajedničkom ulaganju, njenog potpisnika i pečat kojim je overen. Osim toga, verujemo
da je vd direktora Direkcije za imovinu, gospodin
Vorkapić, obmanjen, jer
je nemoguće da je dao saglasnost na ovaj pravno
neutemeljen i ništav Ugovor o
zajedničkom ulaganju, a da pri
tom nije video potpisnike i overu ugovora. Da zlo bude veće,
osnov zahteva za saglasnost na
uknjiženje bila je restitucija!?!“
– detaljno objašnjava Mitar
Radojčić.
Osim kuća, kako tvrde Mirjana Vučetić i Mitar Radojčić,
ostali su i bez ratne odštete
za pokretnu imovinu, povrede i pretrpeli strah, koju je NN
lice, u međuvremenu, umesto njih naplatilo, kao i bez placeva koje su kao donaciju dobili
1999. godine od dobrotvora Milana Radulovića, a koje su uredno vratili istog momenta kada im
je rečeno da će im Grad pokloniti
placeve, a država izgraditi kuće u
Sunčanoj ulici. Za sve, kažu, imaju dokaze na preko 2000 stranica. Jedino što ovi ljudi trenutno
imaju su debeli zdravstveni kartoni. Kažu da se, iako su dokazali
da su hrabro radili i brinuli za sve
građane Srbije, dok su oni mirno
spavali, osećaju poniženo, izdano i kao građani drugog reda, jer
su i posle 20 godina svi zaboravili da su ovi ljudi obavljali posao od opšteg i javnog interesa.
Borba za imovinu i dalje traje.
Prvi put kažu da sada veruju da u
lokalnoj samoupravi postoji dobra volja da se velika nepravda,
duga dve decenije, ispravi.
B. Nikolić

oglasi
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На основу члана 43 став 1 тачка 3 Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености („Сл. гласник РС“,
бр. 36/09 и 88/10 и 38/15, 113/17- др. Закон 113/17), члана 11 став 1 тачка 3 Закона о професионалној рехабилитацији
и запошљавању особа са инвалидитетом („Сл. гласник РС“, бр. 36/09 и 32/13) и чл. 30 и 129 Правилника о
критеријумима, начину и другим питањима од значаја за спровођење мера активне политике запошљавања („Сл.
гласник РС“, бр. 102/15, 5/17 и 9/18), Локалног акционог плана за запошљавање града Суботице за 2019 годину и
Споразума о уређивњу међусобних права и обавеза у реализацији програма и мера активне политике запошљавања
број: 2108–101-1/2019. од 25.04.2019. године
НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ И ГРАД СУБОТИЦА
Расписују

ЈАВНИ ПОЗИВ
ПОСЛОДАВЦИМА ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈЕ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ
НЕЗАПОСЛЕНИХ ЛИЦА ИЗ КАТЕГОРИЈЕ ТЕЖЕ ЗАПОШЉИВИХ НА
НОВООТВОРЕНИМ РАДНИМ МЕСТИМА У 2019. ГОДИНИ
I ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
Субвенција за запошљавање незапослених лица из категорије теже
запошљивих на новоотвореним радним местима одобрава се послодавцима
који припадају приватном сектору, у једнократном износу, ради запошљавања
незапослених који се воде на евиденцији Националне службе за запошљавање
филијале Суботица (у даљем тексту: Национална служба).
Категорије теже запошљивих на којe се ова субвенција односи су:
• млади до 30 година старости
• старији од 50 година
• вишкови запослених
• Роми
• особе са инвалидитетом
• радно способни корисници новчане социјалне помоћи
• лица без квалификација и са ниским квалификацијама
• дугорочно незапослени
• жртве породичног насиља и
• млади до 30 година старости који су имали/имају статус деце без
родитељског старања.
Пре укључивања у програм Национална служба врши проверу испуњености
законских и услова овог јавног позива за незапослено лице.
Висина субвенције је одређена степеном развијености јединице локалне
самоуправе (у даљем тексту: ЈЛС) према месту запошљавања лица, у складу са
важећом уредбом Владе Републике Србије, а на основу које се град Суботица
разврстава у прву групу развијености, и износи:
• 150.000,00 динара по лицу, односно 180.000,00 динара за особе са
инвалидитетом, радно способне кориснике новчане социјалне помоћи,
младе у домском смештају, хранитељским и старатељским породицама и
жртве породичног насиља, у првој и другој групи ЈЛС.
Средства додељена по основу субвенције за запошљавање незапослених
лица из категорије теже запошљивих на новоотвореним радним местима су
de minimis државна помоћ.
II УСЛОВИ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА
Право на доделу субвенције за запошљавање незапослених лица из
категорије теже запошљивих послодавац може остварити под условом
да:
• да има регистровану делатност на територији Града Суботица
• да запошљава лица са територије града Суботице
• припада приватном сектору (предузетници и правна лица код којих је
удео приватног капитала у власничкој структури 100%);
• регистрован је најмање три месеца пре датума подношења захтева;
• у законским роковима измирује обавезе по основу пореза и доприноса
за обавезно социјално осигурање и има најмање једног запосленог (под
запосленим лицем, у складу са законом, подразумева се свако лице
пријављено на обавезно социјално осигурање);
• последњих шест месеци није био дуже од 30 дана непрекидно евидентиран
у регистру дужника принудне наплате Народне банке Србије;
• измирио је раније уговорне и друге обавезе према Националној служби
и Граду, осим за обавезе чија је реализација у току, уколико исте редовно
измирује;
• налази се у дозвољеном оквиру опредељеног износа за de minimis државну

помоћ у текућој фискалној години и претходне две фискалне године, у складу
са Уредбом о правилима за доделу државне помоћи;
• не запошљава лица која су у периоду од шест месеци пре подношења
захтева за доделу субвенције била у радном односу код тог послодавца,
односно код послодавца који је оснивач или повезано лице са послодавцем,
подносиоцем захтева.
Право на субвенцију за запошљавање незапослених лица из категорије
теже запошљивих не могу остварити:
• послодавци код којих се број запослених смањио за претходна три месеца,
осим у случају природног одлива запослених и других оправданих разлога
(остваривање права на пензију, смрт запосленог, отказ од стране запосленог
и истек рада на одређено време);
• послодавци који су користили субвенцију по јавном позиву за иста лица у
току претходнe 3 годинe, рачунајући од дана одобравања средстава;
• послодавци који обављају делатност која се налази на списку делатности
који је сaставни део овог јавног позива.
III ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА
Документација за подношење захтева:
• попуњен захтев са бизнис планом на прописаном обрасцу;
• фотокопија решења надлежног органа о упису у регистар, уколико
подносилац захтева није регистрован у АПР, односно одлука надлежног
органа о образовању организационих делова;
• извод из појединачне пореске пријаве о обрачунатим порезима и
доприносима (ППП ПД), штампан из електронске базе података Пореске
управе (ЕБП-ПУРС), оверен од стране послодавца, за пријаве поднете у
законским роковима за 3 месеца која претходе месецу у коме је поднет
захтев;
• уверење Пореске управе о измиреним обавезама на име пореза и
доприноса за обавезно социјално осигурање до месеца који претходи месецу
у ком је поднет захтев, за послодавца који паушално измирује пореске
обавезе, односно за послодавца који је једини у осигурању у свом привредном
субјекту;
• обавештење подносиоца захтева о раније примљеној de minimis државној
помоћи, на прописаном обрасцу Националне службе;
• уколико је дошло до смањења броја запослених услед природног одлива
и других оправданих разлога, потребно је доставити одговарајући доказ.
Национална служба задржава право да тражи и друге доказе релевантне
за одлучивање о захтеву подносиоца.
Начин подношења захтева
Захтев са бизнис планом подноси се у два примерка, Национaлној
служби за запошљавање Филијали у Суботици, Трг слободе 3/3, непосредно или путем поште, на прописаном обрасцу који се може добити у
Филијали у Суботици или преузети на на сајту града Суботице www.subotica.
rs, као и на сајту Националне службе www.nsz.gov.rs.
IV ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ
Одлука о одобравању субвенције послодавцу за запошљавање незапослених
лица из категорије теже запошљивих доноси се на основу ранг-листе и
прибављеног мишљења Локалног савета Града, а након провере испуњености
услова Јавног позива и приложене документације и бодовања поднетог
захтева послодавца, у року од 30 дана од дана подношења захтева.
Изузетно, захтеви који испуњавају услове јавног позива, а по којима није
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позитивно одлучено у наведеном року, могу бити поново узети у разматрање
уколико се за то стекну услови.
Датум заснивања радног односа мора да буде након донете одлуке
о одобравању субвенције, а најкасније до датума потписивања
уговора.
Национална служба и Град Суботица приликом одлучивања о поднетом
захтеву процењују оправданост укључивања броја лица из захтева са бизнис
планом. Број незапослених за које се тражи субвенција у односу на број
запослених код послодавца може да буде највише 5:1.
Списак послодаваца којима је одобрена субвенција објављује се на огласној
табли НС Филијале Суботица и на сајту града www.subotica.rs.
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извршеној пријави на обавезно социјално осигурање); датум заснивања
радног односа мора да буде након донете одлуке о одобравању
субвенције;
• средства обезбеђења уговорних обавеза;
• потврда о пријему захтева за регистрацију менице (за правно лице);
• фотокопија картона депонованих потписа код пословне банке, за текући
рачун на који ће бити пренета одобрена средства по основу субвенције;
• фотокопија/очитана лична карта одговорног лица корисника средстава/
жиранта и
• други докази у зависности од статуса жиранта.
У циљу закључивања уговора подносилац захтева је у обавези да достави и
одговарајућа средства обезбеђења уговорних обавеза, која могу бити:
За предузетника:
• за одобрена средства у износу до 1.500.000,00 динара - две истоветне
бланко трасиране менице корисника средстава са два жиранта и меничним
овлашћењима;
• за одобрена средства у износу од 1.500.001,00 динара и више банкарска гаранција у вредности одобрених средстaва са роком важења од
18 месеци од дана издавања и једна бланко трасирана меница са једним
жирантом и меничним овлашћењем.
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За правно лице:
• за одобрена средства у износу до 1.500.000,00 динара - две истоветне
бланко соло менице са меничним овлашћењима;
• за одобрена средства у износу од 1.500.001,00 динара и више банкарска гаранција у вредности одобрених средстaва са роком важења
од 18 месеци од дана издавања и једна бланко соло меница са меничним
овлашћењем.
Жирант може бити свако пословно способно физичко лице које је у радном
односу на неодређено време, физичко лице које самостално обавља делатност
(предузетник), односно лице које самостално обавља делатност у складу са
посебним законом (нпр. aдвокат, нотар, јавни извршитељ и сл.), пензонер.
VI ОБАВЕЗЕ ИЗ УГОВОРА

Послодавац - корисник субвенције дужан је да:
• заснује радни однос на неодређено време са пуним радним временом
са незапосленим лицима за која остварује право на субвенцију, при чему
Национална служба прати реализацију уговорне обавезе 12 месеци; у случају
/��0����������� �(�����
������������������(�� ��'� �������%������������ �(�
��
престанка радног односа са лицем за које је оствaрено право, послодавац
*�����
је у обавези да у року од 30 дана од дана престанка радног односа заснује
радни однос на неодређено време са пуним радним временом са другим
'��� '����������������
()
незапосленим са евиденције Националне службе из категорије теже
запошљивих за коју је одређена иста висина субвенције, у складу са Јавним
позивом, и да то лице задржи у радном односу најмање до истека уговором
*Елемент „Проценат запослених лица“ односи се на доделу субвенције за предвиђеног рока увећаног за период у коме је извршена замена. Изузетно,
отварање нових радних места по јавним позивима из 2014, 2015, 2016, 2017. и могуће је извршити замену лица другим незапослнеим лицем које припада
2018. године, које је организовала и финансирала делимично или у целости категорији теже запошљивих одређеној већим износом субвенције од
Национална служба, а подразумева однос броја лица која су на дан 6 месеци одобрене, с тим да НС и Град немају обавезу исплате разлике у висини
од завршетка уговорне обавезе по основу доделе субвенције за отварање субвенције
Пре укључивања у програм/замену, Национална служба врши проверу
нових радних места засновала радни однос код истог или другог послодавца
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истом основу код подносиоца захтева.
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• обавља делатност у периоду реализације уговорне обавезе на територији
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2015,
2016, 2017, 2018. и 2019. године,
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града
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служба. Наведене податке
ће
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захтева
истим
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обавести
Националну
службу о свим променама које су од значаја за
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захтевима
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по појединачним критеријумима,
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уговора,
у
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од 8 дана од дана настанка промене.
и то следећим редоследом: пораст броја запослених, проценат запослених
�
У
случају
неиспуњења
или
делимичног испуњења обавеза из уговора,
лица, дужина обављања и делатност послодавца. Уколико постоји већи број
корисник
субвенције
је
у
обавези
да врати цео или сразмерни износ
захтева са истим бројем бодова по појединачним критеријумима, одлучиваће
исплаћених
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законску
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се по редоследу подношења захтева.
V ЗАКЉУЧИВАЊЕ УГОВОРА
Директор филијале Националне службе по овлашћењу директора
Националне службе или други запослени којег овласти директор Националне
службе, градоначелник Града Суботице и подносилац захтева у року од 45
дана од дана доношења одлуке закључују уговор којим се уређују међусобна
права и обавезе и на основу кога се врши исплата средстава. Изузетно,
уколико од датума доношења одлуке до краја календарске године има мање
од 45 дана, уговор се закључује до краја те календарске године.
Документација за закључивање уговора:
• доказ о заснивању радног односа на неодређено време, са пуним радним
временом, за лица која се запошљавају (копија уговора о раду и потврде о

VII ОСТАЛЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
Информације о програму, делатностима које не могу бити субвенционисане
и степену развијености општина у Републици Србији могу се добити у
филијали у Суботици, у свакој организационој јединици Националне службе,
преко Позивног центра Националне службе, телефон: 0800-300-301 или на
сајту www.nsz.gov.rs.
Списак делатности које не могу бити субвенционисане доступан је у свакој
организационој јединици и сајту Националне службе www.nsz.gov.rs.
Јавни позив је отворен од дана објављивања до утрошка средстава, а
најкасније до 31.10. 2019. године.
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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.

Džejms Delargi

PEDESET PET
Pre mene, bilo ih je 54. Ko će biti broj 55?
Policijski narednik Čandler Dženkins sa
ponosom vodi gradsku policijsku stanicu u
Vilbruku, mirnom gradiću na obodu neistraženih divljina zapadne Australije, a najteži slučajevi tiču se porodičnih razmirica i žalbi na buku komšija. Međutim, idilu mirnog
mesta narušiće dolazak povređenog čoveka u
stanicu.
Zove se Gabrijel. Seća se da se našao u brvnari u planinama i da ga je neko vezao lancima. Taj neko zvao se Hit. I
rekao mu je da će biti pedeset peti. Njegova pedeset peta žrtva.

Izvučeni
prošlonedeljni
dobitnici knjige
„Moja priča”
Milanka Jelača,
Subotica
Tibor Bednarik,
Subotica

Hit je serijski ubica.Dok se organizuje potraga za Hitom, u policijskoj stanici se pojavljuje čovek. Zove se Hit. Neko ga je kidnapovao, držao u brvnari u planinama i vezao ga
lancima… Misli da se zvao Gabrijel. I rekao
mu je da će biti pedeset peti. Njegova pedeset peta žrtva.
Gabrijel je serijski ubica. Dvojica osumnjičenih. Dve identične priče. Kome ćete
poverovati?Najbolji triler koji ćete pročitati
ove godin. Zaplet koji će vas ostaviti bez daha

Ime i prezime:

______________
______________
Adresa:

______________
______________
Kontakt telefon:
______________

TURISTIČKA AGENCIJA
J.P. “SUBOTICA-TRANS”
Matka Vukovića br. 9, Subotica
TEL: +381 24/555-466 +381 24/4150212,
www.sutrans.rs, turizam.sutrans.rs
e-mail: ta.sutrans@gmail.com

AUSTRIJA SLOVENIJA ITALIJA
13-16.06.2019.
Sa posetama: Klagenfurt,
Minimundus, Tarvisio,
Bled, Bohinj, Ljubljana...
za više informacija na
https://turizam.sutrans.rs/
na telefon 024555546
u turističkoj agenciji u Matka Vukovića 9

NOVE

Broj 117
31. maj 2019.

enigmatika
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22

oglasi

Broj 117
31. maj 2019.

NOVE

NOVE

čitulje/pomeni

Broj 117
31. maj 2019.

Poslednji pozdrav uvaženom sportskom radniku i našem
treneru Mikiju.
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POSLEDNJI POZDRAV
S tugom smo se oprostili od naše drage supruge,
majke, bake i prabake.

FRANCIŠKA BARTUŠ
1944-2019.
Sveta misa će se održati 02.07.2019.u 8 sati u katedrali Svete Terezije Avilske.
Našla si svoj mir a nama je ostala tuga i bol za
Tobom.
Ožalošćena porodica
(P-359)

U sredu 05.06.2019. godine navršava se šest tužnih
meseci kako nas je napustila voljena i draga

MARIJA DOJIĆ
rođena Vojnić Jadrić
1951-2018.
Bol i tuga ne jenjavaju. Uspomene ne blede.
Voljeni ne umiru, sve dok žive oni koji ih se sećaju.
Večno ožalošćeni: suprug Radomir, sin Vladimir i
ćerka Jasmina sa porodicama. 
(P-363)

MIROSLAV
AKSENTIJEVIĆ
1973-2019.

Igračice, treneri i uprava ženskog odbojkaškog kluba „Spartak“ 
(P-360)
IN MEMORIAM

LJUBIŠA MIKULIĆ
1992-2012.
DRAGI NAŠ SINE, BIĆEŠ VEČNO U NAŠIM
BOLNIM SRCIMA!
Tvoji mama i tata 

Poslednji pozdrav našem profesoru.

Sa njima smo odrasli, školivali se,
družili, delili najlepše trenutke mladosti u razredu, na ekskurzijama, u prvim ljubavima, adolescentskim turbulencijama, uvek smo bili zajedno.

IN MEMORIAM
u povodu šeste obljetnice
GIZA SKENDEROVIĆ
1 VI 2013-1 VI 2019.

MIROSLAV
AKSENTIJEVIĆ
1973-2019.

U smrtni čas, Ti lišena si bola...
Meni dopa delić...boli li, boli...
2 juna u 17 sati zamirisaće Ti cveća roj
potom u 18 sati prisustvuj misi u crkvi staroj...
Sin Ivan
(P-358)

Danas obeležavamo 45. godišnjicu
mature. Mi, maturanti IV-f razreda gimnazije “Moša Pijade” u Subotici, generacija 1973/74, nosimo u srcu naše
drage drugove koji su prerarno otišli:
Porodica Baić
(P-361)

ALEKSANDRA BUKVIĆA
EDITU FEJEŠ

Navršilo se šest tužnih nedelja od kada nas je
iznenada napustio naš voljeni

ROBERTA HELFRIHA
ŽIVKU MARAVIĆ
LJILJANU POPOV

PAJO PELHE
1949-2019.

TIHOMIRA PRĆIĆA
kao i nezaboravnu profesorku filozofije, razrednu
TEZU BUKVIĆ
Ostaju u divnim sećanjima zauvek!
(P-369)

(P-373)

Sa tugom koju vreme ne leči, zauvek ćeš ostati u
našim srcima.
Tvoji: ćerka Suzana sa porodicom, sestra Angelina sa porodicom, tetka Liza i Klara 
(P-366)

SEĆANJE
Prošlo je šest tužnih nedelja kako nije sa nama
voljeni suprug
STEVAN PEIĆ
1945-2019.

Kada duša boli vreme nije lek, uspomena na tebe
ostaje zauvek.
Zahvaljujem se svima koji su u teškim trenucima
bili pored mene i ispratili ga do večne kuće.
Njegovi najmiliji
(P-362)

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

čitulje/pomeni/oglasi
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Dana 30. maja 2019. godine navršilo se 3 godine
od smrti našeg dragog supruga, tate i dede

Prošlo je pet tužnih godina kako nije sa nama voljeni suprug, otac i deda

JOSIP TUMBAS LOKETIĆ
1959-2014.

ANTUN ŠIŠKA

Čuvamo te večno od zaborava.
Počivaj u miru.
Tvoji najmiliji 

(P-365)

Navršava se šest tužnih meseci, kako nas je napustila naša draga majka, baka, prabaka i svekrva

JANJA ŠARČEVIĆ
rođena Pančić
1938-2018.

Broj 117
31. maj 2019.

NOVE

Дана 28. маја изненада је преминуо наш
драги

РАДИВОЈЕ ШОЈИЋ
1968-2019.

Ljubav je prevelika, bol preteška a tuga za tobom
večna.
Sjaj sveća i molitve naše neka te prate, kada ne
mogu da nam te vrate...
Nedostaješ nam puno, puno...
Tvoja supruga Blaženka, ćerke Margareta i Đurđa, zetovi Ivica i Adrijan, unuci Marjan, Matej i
Aleksandar 
(P-370)

Sećanje
Prošlo je 8 tužnih godina od kad nas je napustila naša draga

Сахрана милог нам покојника обавиће се
1. јуна 2019 године у 11 часова у Суботици на
Православном гробљу код Дудове шуме из
црквене капеле.
Оставио си трагове који се не бришу, сећања
која не бледе и доброту која се вечно памти.
Његови најмилији. 
(PF-79)

Poslednji pozdrav voljenom ocu, svekru, dedi i
bratu

ANTUN LONČAREVIĆ
1939-2019.
Praznina koja je ostala tvojim odlaskom biće ispunjena lepim uspomenama koje si nam ostavila da
te nikada ne zaboravimo.
Tvoji najmiliji: sinovi Franjo i Marinko, snaja
Branka, unučad Miroslav sa suprugom Biljanom,
Marijana, Ksenija, Nenad i praunuk Borislav
(P-367)

NATAŠA NUŠEVA KOJIĆ
1983-2011.

Mnogo nam nedostaješ.
S ljubavlju i tugom čuvamo uspomenu na tebe.
Tvoji najmiliji
(P-371)

Bol i tuga se ne mere rečima, ni vremenom koje
prolazi već prazninom koja ostaje.
Njegovi najmiliji
(PF-78)

Mali oglasi

SEĆANJE
Dana 29.05.2019. godine naršava se godinu dana kako nije sa
nama naša majka, baka
i svekrva

Prošlo je tužnih 8 godina od kako nije sa nama
naš otac, deda i svekar

Dana 03.06.2019. godine navršavaju se tužne
dve godine draga naša Majko kako te nema.

LJUBICA IVANKOVIĆ
rođena Bulajić
1948-2017.

Puno nam nedostaješ.
Vole te tvoja deca Goran i Ivona
ZDRAVKA RADLOVIĆ
Rođena Marić
1930-2018.

(P-372)

DANE RADLOVIĆ
1926-2011.

Voljeni ne umiru, oni žive u našim srcima.
S ljubavlju, poštovanjem i tugom vaši: sin Mile,
unuci Bojan i Tamara i snaja Terez 
(P-364)

Dana 02.06.2019. godine navršava se šest nedelja od kako nije sa nama naša draga supruga, mama
i sestra

EDITA VOJNIĆ ROGIĆ
1959-2019.
POSLEDNJI POZDRAV

DEJANU UŠUMOVIĆU
1966-2019.

Dana 20.05.2019. godine preminuo je dragi naš
prijatelj i komšija.
Njegovi drugovi, prijatelji i komšije 
(P-368)

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

Toga dana u 10h posetićemo njenu večnu kuću
na Kerskom groblju.
Bol je u našim srcima, gde ćeš večno ostati voljena i nezaboravljena.
Njeni najmiliji 
(P-374)

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

RAZNO
- „GORENJE SERVIS
ENERGIJA”!
Servisiramo
belu
tehniku od svih proizvođača,Originalni rezervni delovi, Ivana Antunovića 141. Tel. 546- 206
ili 063/1546- 206
(P-72)

do 150m dubine. Tel.
063/8432-465
ili
060/0532-468 (P-74)

KUĆE I PLACEVI
-Prodajem garažu
na uglu Petrinjske
I Višegradske ulice. Cena 2.750€ Tel.
541-150 (1-117)
-Subotica-Radanovac 2ha voćnjaka
sa bunarom i dovedenom

TRAŽIMO
RADNIKE:
hitno potrebni kuvari-ce, konobari-ce,
pomoćne radnice,
geronto
domaćice sa pasošima EU.
Tel. 064/700- 7106
(P-50)

strujom.

Cena po dogovoru.
Tel. 064/37-44-574
(2-117)
-Prodajemo
sređenu

kuću

od

145m², u Malom Bajmoku novo naselje, dupla gataža, svi

- ROLOMONT roletne AL i PVC, venecijaneri, trakaste zavese, harmo/garažna vrata, komarnici,
panelne zavese, tende.- Miloša Obilića
19. Tel. 571- 299 ili
063/551- 299 (P-73)
- BUŠIMO BUNARE sa ili bez ispiranja

priključci, gas, bazen, može i zamena za stan + doplata.
Tel.063/754-000-4
(3-117)
- Prodajem staru
kuću, plac 2000m²,
Subotica, Višnjička
16.

Tel.

063/555-

384 (4-117)
- P r o d a j e m

oglasi

Broj 117
31. maj 2019.

NOVE

povoljno

samos-

talnu kuću u Stipe
Grgića 20/A Subotica ( za 30.000€)
i jedno jutro zemlje u Mileševu. Tel.
065/27-53-658
(5-117)
-Prodaje se trosobna

prostrana

kuća, 120m², kupatilo, gradski vodovod, bušeni bunar,
grejanje-gas, kaljeva peć, bašta, dvorište,

nusprostori-

je, garaža, legalizovano,

namešteno,

telefon,

kablovska.

Cena 28000€ Tel.
063/525-102 (6-117)
-Prodajem

kuću

sa pomoćnim objektima, na placu od 3
motike, Donji Tavankut, Tel-064/1838-710 (7-117)
-Mesna

zajedni-

ca „Novo selo“-prodajem kuću za adaptaciju ili rušenje sa
vodom

i

strujom,

legalizovano.

Tel.

PRODAJA I
IZDAVANJE
STANOVA
-Izdajem nov na-

Градска управа Суботица, Секретаријат за
пољопривреду и заштиту животне средине, на
основу члана 20., 29. и 30. Закона о процени
утицаја на животну средину („Сл гласник РС“
бр.135/04 и 36/09) објављује:

mešten stan extra

ОБАВЕШТЕЊЕ

sređen I opremljen
sa komplet belom
tehnikom,

klimom

60m²- Prozivka kod
nove crkve II sprat.
Cena 250€+depozit.
Tel.064/1567-079
(9-117)
-Prodajem dvosoban stan u Beogradu
(Zvezdara),

64m²,

cena po dogovoruhitno. Tel. 064/3285-729 (10-117)
-Prodajem jednosoban stan 30m²,
kod

ekonom-

skog fakulteta, IX
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О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ДАВАЊЕ
САГЛАСНОСТИ НА СТУДИЈУ ПРОЦЕНЕ
УТИЦАЈА
ЗАТЕЧЕНОГ
НА
ЖИВОТНУ
СРЕДИНУ
Носилац пројекта „ВЕТЕРИНАРСКИ ЗАВОД“
ад Суботица, Београдски пут 123, поднео је
дана 24.5.2019. године под бројем IV-08/I-501141/2019, Захтев за давање сагласности на Студију
процене утицаја на животну средину пројекта:
“Магацин опасних материја” на катастарској
парцели 11078/1 КО Доњи град, Суботица, улица
Београдски пут 123 (46.0782570, 19.6790940).
Јавни увид у предметну Студију може се
извршити у просторијама Службе за заштиту
животне средине и одрживи развој, I спрат
соба 129, сваког радног дана од 10-12 часова од
10.6.2019. до 8.7.2019. године, а јавна презентација
Студије одржаће се 8.7.2019. године у 12 часова у
просторијама Службе.
Увид у предметну студију можете извршити
на сајту града Суботице (www.суботица.рс) на
огласној табли у одељку животна средина.

kancelarije,

lepo pumpa, čipke, drve-

sređen. Tel. 064/16- ni jabučari sandu114-83 i 061/219-65- ci, pivska ambalaža
krov nov), 2 lifta. 12 (12-117)
Tel.063/567-919
Može i zamena. Tel.
(17-117)
064/16-114-83 (11- KUPOPRODAJA
-Otkupljujem ori117)
- P r o d a j e m
ginalne umetničke
-Prodajem
dvo- bračni
tapacirasoban stan 52m² ni krevet sa ili bez slike uz stručnu i realnu procenu vredcg i svi priključci u dušeka
200x200
ulici B. Radića, to- Cena 8000din. Tel. nosti. Interesovati
plo prizemlje, po- 061/61-41-225 (13- se od 9-17h od ponesprat,renoviran

(

024/535-213 (8-117) godan za starije ili
117)

deljka do subote Tel.

veli- 065/58-33-665 (18ki krevet, razvucen 117)
-Prodajem

"

Kupon za
besplatan mali
oglas do 10 reči

NOVE

Broj 117
31. maj 2019.
Ime i prezime davaoca oglasa

Potpis davaoca oglasa

Broj telefona:
Tekst oglasa:

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

Mali oglasi koji u sebi sadrže
reklamnu poruku (sve vrste
usluga) naplaćuju se po ceni
od 250 dinara (do 10 reči),
a uokvireni oglas 450 dinara.
- šestomesečna pretplata 10%
popusta - godišnja pretplata
20% popusta

za 3 osobe, usisivač,

-Kupujem orden-

police, kafe mašinu. je, medalje i staTel. 061/28-42-125 re sportske značke.
(14-117)
Tel.064/615- 59-82
- Prodajem el. pilu, (19-117)
ručnu, skoro nova
-Prodajem

WW

marke

Powerplus „Polo“ 2004. godište,
14, tip 6450, 2000w,
benzin, vredi videti,
109db Belgium, cena
registrovan do de6.000dinara.
Tel.
cembra 2019. godi065/3530-825 (15ne. Tel.064/94-20117)
327 (20-117)
-Prodajem 60 sno-Hiljadu viceva,
pi trske i benzinsku
kosilicu za travu. bećarci, dečiji biseTel.062/872-38-33 ri, mudre narodne
izreke, sve po 500din.
(16-117)

-Prodaju se goble- Tel.024/544-117 (21ni, kristal, toplotna 117)

Na osnovu člana 63. stav 2. Zakona o planiranju
i izgradnji („Službeni glasnik RS, br. 72/09, 81/09ispravka, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13-US, 50/13US, 98/13-US 132/14, 145/14, 83/18 i 31/2019) i člana 91.Pravilnika o sadržini, načinu i postupku izrade dokumenata Prostornog i urbanističkog planiranja („Službeni glasnik RS,“ broj 32/2019), Sekretarijat za građevinarstvo Gradske uprave Grada Subotice oglašava:

JAVNU PREZENTACIJU
URBANISTIČKOG PROJEKTA
ZA IZGRADNJU VIŠEPORODIČNOSTAMBENOG OBJEKTA (S+P+4) SA URBANISTIČKO ARHITEKTONSKOM RAZRADOM LOKACIJE I UREĐENJEM K.P.
BR. 3567 K.O. STARI GRAD U SUBOTICI
(naručilac projekta Tomislav Kujundžić)
Zainteresovana pravna i fizička lica mogu izvršiti uvid i dobiti informacije o Urbanističkom projektu
od 07. do 13. juna 2019.godine, svakog radnog
dana od 8 do 15 časova, u Sekretarijatu za građevinarstvo, Stara gradska kuća, Trg Slobode 1, kancelarija br. 204.
Urbanistički projekat se može pogledati i na zvaničnoj internet stranici Grada Subotice www.subotica.rs u rubrici Građevinarstvo - Javni uvid.
Stručni obrađivač predmetnog Urbanističkog
projekta je „JKS projektovanje, građenje i inženjering“ d.o.o. Subotica).
Primedbe i sugestije na planirana rešenja u toku
javnog uvida, mogu se u pisanoj formi dostaviti Sekretarijatu za građevinarstvo (Uslužni centar, šalter
8 ili 9), do 13.juna 2019. god.
Lice ovlašćeno za davanje potrebnih obaveštenja
o javnoj prezentaciji je Katarina Buljovčić.
Sve primedbe prispele u Zakonskom roku će biti
dostavljene Komisiji za planove.

Na osnovu člana 63. stav 2. Zakona o planiranju
i izgradnji („Službeni glasnik RS, br. 72/09, 81/09ispravka, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13-US, 50/13US, 98/13-US 132/14, 145/14, 83/18 i 31/2019) i člana 91. Pravilnika o sadržini, načinu i postupku izrade dokumenata Prostornog i urbanističkog planiranja („Službeni glasnik RS,“ broj 32/2019), Sekretarijat za građevinarstvo Gradske uprave Grada Subotice oglašava:

JAVNU PREZENTACIJU
URBANISTIČKOG PROJEKTA
ZA URBANISTIČKO-ARHITEKTONSKU
RAZRADU KATASTARSKIH PARCELA BR.
3700/3 I 3701/5 KO PALIĆ, ZA POTREBE IZGRADNJE CEREMONIJALNOG OBJEKTA
ZA SAHRANE I OBJEKTA KOMEMORATIVNO-KOMERCIJALNE NAMENE NA PALIĆKOM GROBLJU
(naručilac projekta Grad Subotica)
Zainteresovana pravna i fizička lica mogu izvršiti uvid i dobiti informacije o Urbanističkom projektu
od 07. do 13. juna 2019.godine, svakog radnog
dana od 8 do 15 časova, u Sekretarijatu za građevinarstvo, Stara gradska kuća, Trg Slobode 1, kancelarija br. 204.
Urbanistički projekat se može pogledati i na zvaničnoj internet stranici Grada Subotice www.subotica.rs u rubrici Građevinarstvo - Javni uvid.
Stručni obrađivač predmetnog Urbanističkog projekta je „ANDZOR ENGINEERING“ d.o.o. društvo
za projektovanje, urbanizam i ekologiju, Novi Sad.
Primedbe i sugestije na planirana rešenja u toku
javnog uvida, mogu se u pisanoj formi dostaviti Sekretarijatu za građevinarstvo (Uslužni centar, šalter
8 ili 9), do 13.juna 2019. god.
Lice ovlašćeno za davanje potrebnih obaveštenja
o javnoj prezentaciji je Katarina Buljovčić.
Sve primedbe prispele u Zakonskom roku će biti
dostavljene Komisiji za planove.

sport
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Subotičanin Nikola Babić završio jednu od najtežih trka u regionu

Prolazak kroz cilj –
veliki uspeh

Subotičanin Nikola Babić
može da se pohvali da je uspešno
završio jednu od najtežih maratonskih trka u regionu – Ultrabalaton. Bio je jedan od dva predstavnike Srbije među 273 takmičara koji su imali za cilj da za 32
sata pređu trku od 221 km. Kroz
cilj je prošao u zadatom limitu,
bio je na 55. mestu, jedini predstavnik naše zemlje koji je trku i
završio.
– Start je bio iz mesta Balatonfured, odakle smo krenuli u 7 ujutru. Uz mene je od prvog kilometra bio i moj prijatelj
na bicikli Thakur Saneed Singh, koji mi je mnogo pomogao.
Prvih 70 km trke se odvijalo severnim delom jezera koji je poprilično brdovit. Nakon 12 sati
trčanja našao sam se na južnoj obali, tada je i kisa počela
da pada. Kiša, sa jakim vetrom,
nije prestajala čitavu noć. Koliko je to uticalo na takmičare
govori i podatak da je tada polovina učesnika odustala zbog
raznih problema. Meni je mnogo značilo sto imam prijatelja
kraj sebe na bicikli u tim teškim
momentima trke. Na 50 kilometara od cilja, kada je već svanulo, dobio sam dodatnu energiju

NOVE

Turnir u gađanju na glinene ćupove

Osvojili srebro
Streljačko društvo iz Zrenjanina bilo je domaćin turnira u gađanju
glinenih ćupova (veličine kutije šibica) sa malokalibarskom puškom,
na distanci od 50 metara, u stojećem stavu, bez naslona. Reč je o tradicionalnom takmičenju od preko 100 godina, a okuplja neke od najboljih strelaca u Srbiji.

Najbolje ekipe tradicionalnog takmičenja u Zrenjaninu
i pojačao tempo. U tom period
trke obišao sam preko 20 takmičara, koji su tada crpeli zadnje atome snage. Pred sam cilj
dočekali su me svi iz mog tima,
a zajedno sa njima i zastavom
Srbije u ruci stigao sam do cilja
– prepričava ukrtako Babić svoj
nastup u Mađarskoj.
Statistika kaže da je trku završio za 29 sati u 49 minuta, a taj
rezultat je bio dovoljan za pomenuto 55. mesto, ali je to ujedno i
rezultat kojim je ispunio normu
za najozbiljniji ultramaraton na
svetu „Spartathlon” koji se održava u Grčkoj.

Saznajemo da se Babić trčanjem bavi rekreativno četiri godine, od čega poslednje dve ozbiljnije. Prilagođenim treninzima za „Ultrabalaton” pripreme za ovaj veliki ispit su trajale čak šesnaest nedelja, a u planu su i novi
izazovi.
– Nakon kraćeg odmora počeću sa pripremama za trku na
24 sata gde ću pokušati da dostignem normu za Svetsko prvenstvo. Minimum za Svetsko
prvenstvo je 200 pretrčanih kilometara u tom vremenskom
limitu.

Konjičke kasačke trke u Beogradu

Lejla SP prvak države
U organizaciji JP
„Hipodrom Beograd”
i Sportskog udruženje beogradskog galopa i kasa u nedelju, 26. maja, održan
je trkački dan u Beogradu sa sedam kasačkih i pet galopskih trka. Uspeha u
kasačkom delu programa imali su konjari iz našeg regiona. Po važnosti se izdvojio Šampionat za
grla od pet godina,
a prvo mesto osvojilo je grlo Lejla SP sa
vozačem Borisom
Kečenovićem.
Rezultati, prva Lejla SP
kasačka
trka:
Diva du Tijas (J. Ostojić) 1:20,8,
Cybele de Tedd (A. Bogdanović9
1:19,7, Filane de Digeon (N. Đorđević) 1:23,2, Class d’Evel (V.
Bjelogrlić) 1:23,8; druga kasačka trka: Solvalino (Z. Petrović) 1:22,5, Danas SG (S.
Grujić) 1:22,8, Halydar (S. Sič)
1:24,0, Gloria de Sajan (J. Gabrić) 1:24,1; treća kasačka
trka: Triumph Oaks (M. Pantić)
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Ovogodišnje takmičenje okupilo je osamnaest ekipa, a vredan
rezultat ostvario je Spartak iz Subotice – osvojeno je drugo mesto.
Spartak je nastupio u sastavu Jelena Todorović, Miroslav Morača i Milan Jarić, i plasirao se iza Pančeva, a ispred domaćina, nakon dodatnog „raspucavanja”.

Konjičke kasačke trke u Mađarskoj

U dva dana
pet pobeda
U protekla dva trkačka dana u Budimpešti, takmičari iz Srbije, mahom iz
našeg regiona, ostvarili su pet pobeda i čak sedamnaest plasmana.

Zeal di Girifalco i Veljko Mažić

i Boris Kečenović
1:19,9, Hungaria Oaks (B. Kečenović) 1:20,3, La Isla Bonita (B.
Mukić) 1:20,4, Silverado (V. Bjelogrlić) 1:20,8; četvrta kasačka trka: Spinal Tap (B. Skenderović) 1:21,5, Poloneza (B. Miloradović) 1:23,4, Lola BM (Z. Petrović) 1:23,7, Lily Allen AT (J.
Gabrić) 1:22,2; peta kasačka
trka, „Prvenstvo Srbije za
grla od pet godina”: Lejla SP

Sportske strane priprema i uređuje Nikola Stantić

(B. Kečenović) 1:16,7, Cann Legacy V (M. Pantić) 1:16,9, Arsene Lupin (J. Popin) 1:17,7, Meresz (B. Mukić) 1:18,7, šesta kasačka trka: Quick Viervil (M.
Pantić) 1:16,2, Rite Key (Z. Živojinović) 1:16,4, Early Stardust (D.
Petrović) 1:16,6, Rite on Win (D.
Katanić) 1:17,0, sedma kasačka trka: Angone Love (Z. Petrović) 1:19,1, Simo Mack (A. Žiža)
1:19,4, Clair de Lune (D. Katanić)
1:19,6, Bellissima (P. Radosavljević) 1:19,7.

Predvodnik je bio vozač i trener Veljko Mažić sa grlima štale „Hico”. U subotu 25. maja Mažić je trijumfovao u tradicionalnoj trci „Sprinter Kup” sa grlom Zeal di Girifalco i postigao odličan vremenski rezultat 1:14,5 na distanci od 1.800m, autostart. Nedelju dana ranije upisao je novu pobedu sa grlom
Zolta, 1:18,3 na distanci od 2.500m, autostart. U istom ritmu nastavio je u narednoj trci, sa grlom Zitti Tutti i beleži drugu uzastopnu pobedu i najbolji vremenski rezultat ove sezone 1:17,4 na distanci od 1.960 m, start iz okreta.
Vozač Čaba Lakatoš doneo je kompaniji Animal Trade i pobedu sa grlom
Henrik Ibsen A.T. kada su postigli odličan vremenski rezultat 1:15,4 na distanci od 1.900 m autostart.
Trener i vozač Goran Zolnaji iz Subotice takođe nije bio bez pobede na
Kincsem Parku. Grlo Zsofia i vozač Peter Erdei su došli do prve pobede ove
godine. Ostvareni vremenski rezultat iznosio je 1:20,7 na distanci od 1.960m,
start iz okreta.
Statistiku vozača predvodi Veljko Mažić na prvom mestu sa 22 starta,
13 pobeda i 8 plasmana, zatim Andor Anđal na sedmom i Goran Zolnaji na devetom mestu. Štala „Hico” zauzima prvo mesto sa najvišom ostvarenom zaradom i brojem pobeda, zatim na osmom mestu se nalazi štala kompanije „Animal Trade” iz Zmajeva, a na desetom mestu se nalazi štala Zoltana
Ožvara iz Tornjoša.
Trener Veljko Mažić na rang-listi trenutno zauzima drugo mesto, na četvrtom se nalazi Goran Zolnaji a na sedmom Zoltan Ožvar.
U konkurenciji odgajivača najuspešnija je kompanija „Animal Trade” iz
Zmajeva na četvrtom mestu.
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Takmičari Karate kluba Palić na Evropskom prvenstvu
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Internacionalni karate kup „Bačka-Banat-Srem”

Dvanaest zlatnih medalja Takmičenje u Adi
Takmičari Karate kluba Palić
nastupili su na Ervopskom prvenstvu u Mađarskoj (GFK hachi-okai budo karate&martial art Europe championship”. Dobar nastup
su zaključili sa šesnaest medalja,
dvanaest zlatnih, tri srebrne i jednom bronzanom.
Zlatne medalje su osvojili Mark
Sabo, Ervin Kesegi, Nemanja Kokeza (kumite tim juniori), Maja Tatalović (kate seniorke i juniorke), Anđela Drakulić
(kate i kumite), Emil Fešiš Taloši (kate), Emil Kesegi (kumite), Nemanja Kokeza (kumite),
Mila Fešiš Taloši (kumite), Daniel Vig, srebrne Jasna Kujundžić Taloši (kate, kumite), Emil
Fešiš Taloši (kumite), a bronzanu Mark Sabo (kate).

Medaljama nagrađen nastup takmičara KK Palić

Kup Srbije i Omladinska liga u veslanju

Bronza za sestre
Takmičari Veslačkog kluba Palić nastupili su na trkama u Beogradu, na drugoj regati Kupa Srbije i drugom kolu Omladinske lige
Srbije. Takmičenje je održano na
Adi Ciganliji u Beogradu, a među
14 klubova iz Srbije Palić se predstavio sa 7 posada i 11 takmičara u
juniorkoj, kadetskoj i pionirskoj
kategoriji.
Medalju za Palić osvojile su sestre Varga, Boglarka i Žofija, u trci dubl skulova za kadetkinje osvojile su treće mesto, iza Crvene zvezde i Smedereva. Četvrto
mesto osvojio je dubl skul juniorki Nina Lekić Boglarka Varga,
a pete su bile Petra Mihajlović
i Stela Pinter, u disciplini dubl
skul pionirki.
Bez finala su ostali Roland

Rind, Milutin Bilbija, Balint Fileki, Andrej Gombkete,
Marko Banda i Sergej Čipak.
Nakon ovog takmičenja Veslački klub Palić zauzeo je 10. mesto
na nacionalnoj rang-listi među 19
domaćih klubova.
Veslače Palića u narednim vikendima očekuju regate u Plovdivu (Bugarska) i Zagrebu (Hrvatska), dok će najbolji veslač Palića Martin Mačković nastupiti u
dubl skulu sa Milošem Vasićem
iz Partizana na Evropskom prvenstvu za seniore u Lucernu u Švajcarskoj od 30. maja do 2. juna.
Do kraja sezone u Kupu će se
veslati i 21. septembra u Beogradu, a u Omladinskoj ligi 8. juna u
Čurugu i 10. avgusta u Bačkoj Palanci. Na Paliću će od 28. do 30.

Karate klub Zvezda organizuje takmičenje

Memorijal
„Srećko Novaković”
U subotu, 1. juna, Karate klub Zvezda iz Subotice biće domaćin Memorijalnog turnira „Srećko Novaković”. Turnir će biti održan u u sali za fizičko u OŠ „Majšanski put”, a kako ističu organizatori, ideja je da takmičenje preraste u tradicionalno i da se na i
na taj način čuva sećanje na Srećka Novakovića, poznatog subotičkog karate majstora.

Prvenstvo Srbije u vaterpolu za devojke

Srebro iz Šapca

Žofija i Boglarka Varga
juna biti održano Prvenstvo Srbije u veslanju za seniore, juniore i
kadete.

Veliko plivačko takmičenje u Banja Luci

Takmičari iz deset zemalja
Tokom proteklog vikenda, 25.
i 26. maja, Plivački klub Olimp iz
Banja Luke je bio organizator velikog i prestižnog međunarodnog
mitinga „Banja Luka Open 2019”,
uz nastup preko 500 takmičara iz
65 klubova i nacionalnih selekcija
iz 10 zemalja. Među njima su bili i
takmičari dva subotička kluba, PK
Spartak i PK Spartak Prozivka.
Deo ekipe Spartaka se borio u
klupskim bojama, dok je drugi deo
(dva dečaka i dve devojke) nastupio u sastavu selekcije Plivačkog
saveza Vojvodine.
Ukupno je osvojeno 20 medalja, a osvajači medalja u individualnoj konkurenciji su: Knežević
Luka, dve zlatne na 100 i 200 kraul, dve srebrne na 50 i 400 kraul
i bronzana na 200 mešovito; Koltin Nikola, zlatna na 200 prsno
i dve srebrne, na 50 i 100 prsno;
Zubelić Anja, zlatna na 200 prsno i dve bronzane, na 50 i 100 prsno; Mut Jana, tri zlatne medalje u disciplinama 50 delfin, 100

prsno i 400 kraul; Kuti Lili, srebrna medalja u disciplini 50 leđno; Babić Taša, bronzana medalja u disciplini 200 delfin.
U sastavu Selekcije Plivačkog
saveza Vojvodine nastupili su Romić Vanja, Barši Marko, Boršoš Boris i Mut Tea, a osvajači medalja su: Romić Vanja, dve
srebrne, u disciplinama 200 prsno i 400 mešovito; Boršoš Boris, dve bronzane medalje u disciplinama 200 i 400 kraul.
Što se PK Spartak Prozivka tiče,
njihova članica Silvija Tot bila je
deo reprezentacije Plivačkog saveza Vojvodine. Isplivala je veoma
zapažene rezultate, nastupila je u
četiri trke i u svakoj od njih ubedljivo je stigla na cilj prva, čime se
u Suboticu vratila sa četiri zlatne
medalje.
Ponos Spartak-Prozivke takmičio se na 50 metara, 100 metara i
200 metara prsnim stilom kao i u
disciplini 400 metara mešovito.
Silvija će nastaviti rad sa svojim

U Adi je u nedelju, 26.
maja, održan tradicionalni internacionalni karate
kup „Bačka-Banat-Srem”
koji je okupio preko 170
takmičara iz 17 klubova, a
među njima su bili i predstavnici Okinave iz Subotice. Nastup su zaokružili
sa šest medalja, dve zlatne, tri srebrne i jednom
bronzanom.
Teodora Gregus je
bila prva u katama pojedinačno, Predrag Gregus prvi u borbama i treći u katama, srebrbe medalje su osvojili Renata Čoknjai, Dušan Miščević i Egon Tot, svi u
katama pojedinačno.
Sledi nastup na Me- Predstavnici Okinave na
morijalu „Srećko Nova- takmičenju u Adi
ković” u Subotici.

trenerom Bojanom Udickim, a
trenutno se priprema za Letnja Prvenstva Vojvodine i Srbije koja će
se održati krajem juna.

Prvenstvo Srbije u stonom
tenisu za veterane

Tri medalje
Tri medalje stigle su u Subotici sa Prvenstva Srbije u
stonom tenisu za veterane.
Dve je osvojio Mirko Gavrilović, u singlu je bio prvi
u kategoriji od 60 do 65 godina, a u dublu je, sa Milošem
Kramaršićem (Beograd),
osvojio drugo mesto.
Bronzu je, u kategoriji veterana od 50 do 60 godina,
osvojio Milan Trbović.
Takmičenje je održano u
Zrenjaninu.

Selekcija Vaterpolo
kluba Spartak sastavljena od devojaka do
15 godina osvojila je
drugo mesto na Prvenstvu Srbije. Završnica
takmičenja je održana
u Šapcu, a ekipa iz Subotice plasirala se na
drugo mesto, iza ekipe Taša iz Beograda, a
ispred Palilue i domaćeg Šapca.
Spartak je savladao
Šabac, odigrao nerešeno protiv Palilule, a poraz je zabeležen u duelu protiv šampiona.
Za Spartak su igrale: Ivana Tokić, Aleksandra Saulić, Iva Kovačević, Ema Kovač Oskolaš, Lilien Kozla, Vivien Kozla, Dorina
Damjan, Rita Duranti, Danica Balać.

In memoriam

Miroslav Aksentijević
(1973-2019)

Miroslav Aksentijević, poznati odbojkaški trener, tragično je preminuo
u subotu, 25. maja. Aksentijević je vodio Ženski odbojkaški klub Spartak.
Nakon igračke karijere Aksentijević je i trenerski put počeo u rodnom Valjevu. Pažnju odbojkaške javnosti skrenuo je na sebe kada je,
još kao mladi trener, uveo žensku ekipu Srbijanke u domaću elitu. Usledili su brojni trenerski angažmani, mahom u inostranstvu. Radio je u
Švajcarskoj, Rumuniji i Ujedinjenim Arapskim Emiratima, a sa muškom ekipom Varaždina osvojio je titulu u Hrvatskoj.
Svoje trenersko ime stvarao je i radeći u reprezentativnim selekcijama. Bio je
pomoćni trener u ženskoj seniorskoj reprezentaciji Srbije, dok je u dva mandata uspešno vodio žensku seniorsku reprezentaciju Hrvatske sa kojom je, upravo
na kvalifikacionom turniru u Subotici, ostvario plasman na Svetsko prvenstvo.
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Prvenstvo Srbije u dizanju tegova

Tri titule šampiona
Takmičari Kluba dizača tegova
Spartak osvojili su tri šampionske
titule na Prvenstvu Srbije za seniore i veterane u Somboru, u subotu, 25. maja.
Zlatne medalje zasijale su na
grudima Ervina Rožnjika, Mihalja Pecea i Tamaša Kajdočija, ali to nisu bile i jedine medalje
za trofejni klub iz Subotice.
U kategoriji do 61 kg, treće mesto je osvojio Patrik Heder, sa
165 kg (70+95); u kategoriji do
67 kg Aleksandar Saulić je bio
drugi sa 156 kg (70+86), a Danijel Apro treći sa 155 kg (69+86);
u kategoriji do 73 kg Nebojša Dakić je bio peti sa 165 kg (75+90),
a Filip Pastor šesti sa 146 kg
(65+81); u kategoriji do 81 kg Ervin Rožnjik je bio prvi sa 296
kg (136+160), a Levente Besedeš sedmi sa 185 kg (80+105); u
kategoriji do 89 kg Mihalj Pece

je bio prvi sa 280 kg (130+150),
a Viktor Haško treći sa 242 kg
(100+142); u kategoriji +105 kg
Tamaš Kajdoči je bio prvi sa 340
kg (150+190), a Tivadar Kajdoči

Kako javlja jedan od trenera u HK Spartak EV, u toku
su završne pripreme za veliki
turnir u Subotici.
– Pripremamo turnir kojim će biti obeleženo 70 godina hokeja na travi u Subotici, a zakazan je za 22. i 23.
jun. Stižu prijave iz cele regije, a za sada imamo dvadesetak ekipa iz šest zemalja, Srbije, Mađarske, Hrvatske,
Slovenije, Slovačke i Bugarske. Nastupaju sve kategorije, počev od najmlađe dece do
10 godina, pa sve do veterana. Biće to pravi praznik hokeja na travi i podsećanje na
proteklih sedam decenija u
kojima je bilo velikih uspeha
za naš sport – najavljuje Stevan Matijević.

Održana tradicionalna Ekonomijada

Subotici drugo mesto
Ekipa Ekonomskog fakulteta iz Subotice nastupila je na tradicionalnom takmičenju – Ekonomijadi, a nastavljen je dobar niz, ove godine je
osvojeno drugo mesto u međunarodnoj konkurenciji od oko 800 studenata sa petnaest fakulteta.
Osvojeno je prvo mesto u rukometu za muškarce, drugo mesto u rukometu za žene i muškom fudbalu, a treće mesto u šahu, stonom tenisu i odbojci za žene.

drugi sa 320 kg (140+180).
Kako ističe Stipan Vert, trener Subotičana, sledi kratak odmor, a potom pripreme za novi takmičarski ciklus.

U nedelju domaćini

Veliki turnir u
Subotici

NOVE

Ekipa KDT Spartak na takmičenju u Somboru

Aktivnosti Hokej kluba na travi Spartak Elektrovojvodina

Iza selekcija Hokej kluba na
travi Spartak Elektrovojvodina je
niz aktivnosti, a predstoje i značajna takmičenja u Subotici.
U toku je Prvenstvo Srbije za seniore i seniore. Ženska ekipa Spartak Elektrovojvodina igrala je na
prvom turniru Prvenstva Srbije u
Beogradu i zabeležila dve pobede.
Sa 8:1 savladana je Jagodina, a sa
2:0 ekipa BASK-a iz Beograda.
Spartak EV: Klaudija Čizmadija, Anđela Kostić, Teodora
Kostić, Žanet Guganović, Anabela Kovač, Klaudija Galfi,
Ivet Stojanović, Dora Senpeteri. Trener: Vujković Lamić.
Seniorima je prvi turnir odložen, a u nedelju, 2. juna, na terenu u Dudovoj šumi igraju se mečevi drugog turnira Prvenstva Srbije, od 11 sati.
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Ekipa fudbalera Ekonomskog fakulteta
Za ekipe Ekonomskog fakultete iz Subotice nastupali su Vladimir Popov, Nikola Milutinović, Momčilo Mrđa, Nikola Egić,
Mladen Adamović, Nikola Klincov, Kostantin Popović, Zorica Stanković, Fedora Mari, Đurđica Vladisavljević, Andrijana
Tojić, Branka Bogdanović, Tamara Đukić, Dragica Đokić, Budimir Tešić, Marko Njagrin, Predrag Zorić, Mihailo Mihailović, Luka Ilovac, Nemanja Letić, Momčilo Turanjanin, Rajko
Ivanišević, Petar Matković, Aleksej Onjin, Nenad Stojaković,
Miloš Nikolić, Nikola Vuković, Stefan Milivojević, Petar Jelić,
Stevan Starović, Aca Andrijević, Boško Nikić, Nikola Ugarković, Mirko Popov, Darko Kesegi, Danilo Franović, Nikola Bunjevčev, Dejan Todić, Dimitrije Kisić, Dejan Munjas, Veljko
Knežević, Bojana Kesegi, Tijana Ostrogonac, Milana Galin,
Amanda Mirković, Ivana Popović, Biljana Popović, Dona Lekaj, Jovana Dobraš, Milica Lemić, Branko Dobranić, Milan
Mačkić, Mirjana Lazendić, Teodor Sekošan, Tamara Rackov,
Milica Kalinić, Ivan Maljković.
U Organizacionom odboru u ime Ekonomskog fakulteta u Subotici su učestvovali prof. dr Aleksandar Grubor, prof.dr Slobodan
Andrašić, Ivan Maljković, Petar Jelić, Vladimir Popov, Stevan
Starović, Aleksandar Manić.

Održan „Bambino junior kup”
Ekipe do 10 i do 16 godina
Mlađe selekcije su nastavile takmičenje u okviru Međunarodnog
prvenstva Mađarske. Ekipa do 14
godina je ugostila Šorokšar i zabeležila dve pobede, 4:2 i 8:1. Selekcije do 10 i do 16 godina su gostovale u Mađarskoj i zabeležile
po pobedu i poraz. Među decom
do 10 godina zabeležena je pobeda protiv Šorokšara od 6:3 i poraz
od Epiteka sa 5:6, a kod dece do 16
godina pobeda protiv Epiteka od
7:5 i poraz od Šorokšara od 3:4.

Spartak EV do 10 godina: Petra Dimitrov, Sara Dimitrov, Lara Čik, Dora Senpetrei, Relja Stipić, David Agošton, David Galfi, Adam Mađar, Marija Krnjajski. Trener:
Matijević.
Spartak EV do 16 godina: Lara
Maravić, Đorđe Kostić, Aleks
Sekereš, Milan Markelić, Norbert Takač, David Šimon, Rafael Svirčev i Florijan Fabijan.
Trener: Matijević.

Fudbalski turnir „Trofej Kikinde”

Spartaku drugo mesto
Selekcija Fudbalskog kluba Spartak Ždrepčeva krv koju čine igrači rođeni 2006. godine osvojila je drugo mesto na međunarodnom turniru
„Trofej Kikinde”.
Spartak je bio drugi u konkurenciji osam ekipa iz Srbije i Rumunije, a
u borbi za zlato Golubovi su poraženi u dramatičnom duelu protiv Akademije Bambi iz Zrenjanina sa 4:5 (0:0).
Spartak ŽK: Nemanja Kolar, David Kapetanović, Stefan Samac, Maksim Štirb, Marko Buljovčić, Milan Desnica, Stefan
Jaković, Stefan Grbić, Danilo Kovljenić, Dalibor Svoboda, Vedran Mačković i Dragan Rađenović. Trener: Srđan Španja.

Preko 200
dece na Paliću
Fudbalski klub Palić bio je nedavno domaćin „Bambino junior kupa”
u fudbalu. Nastupilo je preko 200 dece iz cele Vojvodine, u 14 ekipa, u
kategorijama 2007. i 2010. godišta.
Kako ističu organizatori iz FK Palić, ideja je bila da se
deca okupe, igraju fudbal i da se druže, da napreduju u omiljenom sportu, dok su rezultati bili u drugom planu. Takođe, tokom turnir je odan niz treninga koji su imali za cilj da
prezentuju fudbal.
U konkurenciji 2010. godišta najbolji su bili dečaci iz AFK Ada ispred
Coerver Akademije, FK Obilić iz Novog Kneževca i domaćina FK Palić.
AFK Ada je trijumfovala i u konkurenciji 2007. godišta ispred FK ŽAK iz
Sombora i FK Vinogradar.
Turnir su posetili i Nemanja Simović, član Gradskog veća Subotice zadužen za sport i omladinu, i Dejan Vuković, generalni sekretar
Sportskog saveza Subotice.
– Drago mije da se ovaj turnir održava na Paliću mestu koje će biti
sve lepše u narednom periodu. Nalazimo se na terenima koji je bio jako
zapušten i koji smo prošle godine u potpunosti renovirali. Nedaleko
odavde niče novi akva park koji svaki dan raste i u maju sledeće godine bi trebalo da bude završen. Potrudićemo se ispred Gradske uprave da Palić ponovo oživi kao sportski centar – kazao je tom prilikom
Simović.
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Utakmicom protiv Mašinca ŽFK Spartak okončao Prvenstvo

Osvojile titulu, na redu je Kup

Ženski fudbalski klub Spartak je
po desti put u svojoj istoriji, a deveti put uzastopno prvak države.
Utakmicom protiv Mašinca stavljena je tačka na Super ligu Srbije, ali je dešavanje na terenu bilo u
drugom planu. Bodovna zaliha bila
je dovoljna da i pre gostovanja rivala iz Niša sve bude jasno, ali da
slavljenička atmosfera ne bude pokvarena zabeležena je pobeda od
4:0 (3:0).
Inicijativa Golubica brzo je donela promenu rezultata, posle ubacivanja Tijane Matić sa leve strane Rosa Da Kosta glavom prosleđuje loptu u mrežu gostujuće
ekipe. Na terenu je tada zasijala
Tijana Filipović koja je do kraja
meča izrasla u junakinju pobede.

Odlično je igrala, bila je neuhvatljiva za odbranu ekipe iz Niša, a pokazala je i raskošan šuterski talenat. U 22. minutu je postigla prvi,
a samo pet minuta kasnije i drugi
pogodak.
Nastavile su Golubice u istom
ritmu do kraja prvog dela igre,
stvorile su nekoliko dobrih prilika,
ali bez realizacije.
Drugi deo meča protekao je
opet u inicijativi Spartaka, a u 58.
minutu konačan rezultat postavlja
Milica Denda.
Spartak: Kostić, Denda, Vajda, Slović, Frajtović, Baka
(Derviši), Kričak, Rosa Da
Kosta (Tanasković), Filipović, Okjere, Matić.
Mašinac: Stojanović, M.

Plasman u prvu ligu
Omladinska selekcija Ženskog fudbalskog kluba Spartak
ostvarila je plasman u Prvu ligu Srbije. U derbi meču 14. kola, u
borbi za prvo mesto, Spartak je savladao Moskvu iz Novog Sada
sa 5:2 (3:0) i tako se plasirao u viši rang.
Iako su Golubice imale terensku inicijativu u većem delu prvog poluvremena, niz grešaka bio je krivac što nije bilo golova.
Ipak, u samom finišu prvog dela igre sve dolazi na svoje mesto.
Vanja Petrović postiže gol za Spartak u 40. minutu, a potom, u
42. i 44. minutu Ivona Zadro postiže dva pogotka.
Moskva smanjuje na 1:3, sa „bele tačke” pogađa Tamara
Prelinac, ona je pogodila i za 2:4, ali su Zorana Abraham i
Staša Đokić golovima otklonile sve dileme.
ŽFK Spartak: Trkulja, Marki, Abraham, Lazarević, Trkulja, Kozlica, Knežević, Distl, Petrović, Đokić, Zadro.
Igrale su još: Fodor, Mesaroš, Šujić, Ginal. Trener: Renato Pirša.

Violeta Slović predvodi sjajnu šampionsku generaciju ŽFK Spartak
Stevanović, Nikolić, Milivojević, Stanković, Lilić, Pejčić, Zlatanović, Vasiljković, J.
Stevanović (Savić), Pavlović
(Golubović).
– Čestitam devojkama i stručnom štabu na devetoj tituli. Bile su
sjajne tokom čitave godine. Uradile su mnogo, počevši od kvalifikacija za Ligu šampiona. Nakon
toga smo imali jedan kvalitetan i
težak turnir u Španiji gde smo sa
njihovim jakim ekipama odmerili snage. Malo lošije smo startovali u domaćem Prvenstvu. Protiv
Sloge smo igrali s drugim timom,

zabeležili poraz i u startu imali težak put do ove titule. Po povratku iz Španije ušli smo u naš ritam
i došli do vezanih pobeda koj su
nam omogućile da jesen okončamo na prvom mestu i lakše dočekamo proleće. Napravili smo veliku razliku u drugom delu, zasluženo osvojili tutulu i izborili učešće
u kvalifikacijama za Ligu šampiona. Zahvaljujem se gradskoj
upravi, Bogdanu Labanu gradonačelniku, Nemanji Simoviću članu Gradskog veća zaduženom za
sport i omladinu koji su nam mnogo pomogli, imali rauzmevanja,

bili puna podrška. Svima koji su
bili uz klub, našim navijačima, novinarima koji su izveštavali i prezentovali šta ove devojke rade i na
koji način promovišu naš grad i
državu. Značila je sva ta podrška,
a mi ćemo se truditi da je opravdamo i u narednom periodu – rekao je nakon ceremonije dodele
trofeja Boris Arsić, šef stručnog
štaba ŽFK Spartak.
Spartak u nedelju, 2. juna, igra
meč finala Kupa Srbije, u Subotici,
na Gradskom stadionu, od 20 sati.
Na putu do duple krune nalazi se
još samo Crvena zvezda.

Veliki uspeh Ženskog fudbalskog kluba Spartak

Deseti put najbolje u državi
Ono što su obećale na početku
sezone, prvotimke Ženskog fudbalskog kluba Spartak su i ispunile – Violeta Slović, kapiten
ŽFK Spartak, podigla je pehar
namenjen šampionu Srbije. Statistika potvrđuje da je to jubilarna deseta titula prvaka države, a
deveta uzastopna.
Trofej namenjen najboljem
klubu kapitenu Spartaka uručio
je Tomislav Karadžić, počasni predsednik Fudbalskog saveza Srbije, a Golubicama je stigao
i trofej koji je izostao prošle godine, a njega je uručio Momčilo Marić, komesar FSS-a za ženski fudbal. Medaljama je najbolje
fudbalerke Srbije darivao Bogdan Laban, gradonačelnik Subotice, a svi su oni čestitali Ženskom fudbalskom klubu Spartak
na velikom uspehu.
– Izuzetno smo sretni što Ženski fudbalski klub Spartaka deseti put, a deveti uzastopno, donosi odličje, to prvo mesto u državi koje je mnogo bitno za afirmaciju sporta u Subotici. Ovo je
grad sportova i ponosni smao na
naše sportiste, posebno na ove

sjajne devojke koje su nas ponovo obradovale. Subotička lokalna samouprava je mnogo uložila u poslednjih godinu dana u
sportsku infrastrukturu. Nastavićemo istim tempom i ove godine i na jesen krenuti sa izgradnjom novih tribina na stadionu.
Za godinu dana imaćemo novi
prelep stadion koji će, siguran
sam, biti podstrek za našu decu,

za momke i devojke da i u buduće postižu dobre rezultate – istakao je Bogdan Laban gradonačelnik Subotice.
Golubicama su izuzetno značile i čestitke iz Fudbalskog saveza
Srbije.
– Sve čestitke devojkama,
stručnom štabu i rukovodstvu
Spartaka koji je zabeležio neverovatne rezultate. Ženski

Tomislav Karadžić i Violeta Slović

Bogdan Laban i Boris Arsić

fudbal u Srbiji napreduje, ne
samo Spartak nego i drugi klubovi, a i UEFA poslednjih godina posebno forsira investiranje u ovaj sport i afirmaciju klubova. Na promocijama najvećih fudbalera Evrope uvek dolazi i jedna fudbalerka. Nadam se
da ćemo jednog dana tamo videti i kapitena Spartaka. U svakom
slučaju ovo što Ženski fudbalski
klub Spartak radi dobro je za

grad Suboticu koja po njima postaje prepoznatljiva, pored ostalih stvari koje naš grad ima. Želim ovom klubu i ljudima koji ga
vode mnogo uspeha. Obzirom na
obaveze ređe sam dolazio na njihove utakmice, ali ću se potruditi kada god sam u mogućnosti da
navijam za njih i da pomažem
klubu – kazao je Tomislav Karadžić počasni predsednik Fudbalskog saveza Srbije.
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Fudbalsku deceniju u Subotici obeležio je Vladimir Torbica

Kapiten za primer

Fudbalsku deceniju Spartaka u Super ligi Srbije sigurno je obeležio Vladimir Torbica. Čuveni kapiten Spartaka,
vođa na terenu i primer van njega, odigrao je 357 mečeva za
subotički tim, a karijera bez mrlje ostaće upamćena kao retko koja. Vernost koja
traje više o decenije
nije neobična za subotički Spartak, ali
je sigurno pravi raritet u današnjem vremenu kada se igrači posle tek nekoliko
dobrih utakmica već
nalaze „u oblacima”
i sele se na isplativije fudbalsko „tržište”.
Nakon oproštajne
utakmice u kojoj su
Subotičani, mora se
iskreno reći, propustili da u većem broju
isprate svog kapitena, Torbica je bio siguran da je njegovoj
igračkoj karijeri zaista kraj.
– Vreme je da se stane. Dolaze mlađi igrači, a ja ću svakako
imati neku funkciju u Spartaku
gde ostajem. Mislim da sam dovoljno razmišljao i da sam doneo pravu odluku – istakao je
Torbica sa još uvek kapitenskom
trakom oko ruke.
Upravo je ta traka simbol
Spartaka u poslednjoj superligaškoj deceniji.
– Velika mi je čast što sam nosio kapitensku traku Spartaka
toliko dugo. Mislim da sam na
jedan pristojan način opravdao
to poverenje. Iza nas su lepe godine, bilo je istorijskih uspeha u
Spartaku. I kada je bilo dobro, ali

jer je ovo ipak timska
igra. Što se golova
tiče, izdvajaju se oni
protiv Dnjepra, kada
smo uspeli da pobedimo ovu, tada izuzetno moću ekipu.
Nakon
oproštajne utakmice Torbica je
imao samo reči hvale za
igrače koji su se odazvali njegovom pozivu.
– Hvala im što su
došli i što su uveličali ovaj momenat. Mislim da smo dobro sarađivali, delili smo i
dobro i ono manje dobro, delili svlačionicu,
radovali se, tugovali...
Hvala i svima iz kluba
koji su se potrudili da
se ovo protekne onako kako treba.
I na kraju ostaje
utisak, već napisan u
nekoliko navrata, da
je Vladimir Torbica
primer retkog igrača
za današnje pojmove
domaćeg takmičenja,

i kada je bilo loše, znao sam šta
je bio moj posao na terenu, i mislim da sam bio od velike pomoći
i trenerima sa kojima sa radio. A
i kada odem Spartak će biti to što
jeste, stabilan superligaš.
Svaka sezona u plavo-belom
dresu Torbici je donela nešto
novo, ali ipak, neke se posebno
pamte.
– Svakako da će u lepom sećanju ostati naša prva sezona
u Super ligi i četvrto mesto koje
nas je lasniralo u kvalifikacije za Ligu Evrope, kao i sezona
2017/2018 koja je bila najuspešnija za Spartak. Ima u karijeri
nebrojeno lepih momenata, ali
su svi oni koji su vezani za tim,

Početak u Somboru
Upitan da istakne trenere od kojih je dobio najvrednije lekcije Torbica odgovara.
– Svaki trener imao je udela u tome da trajem ovoliko dugo i
da izrastem u igrača sa kojima se ponose Spartak i Subotica.
Ipak, ostaće upamćeno da je prve fudbalske korake u Radničkom iz Sombora Torbica naučio od Slavka Antića. U izjavi za „Sportski žurnal” Antić ne krije zadovoljstvo što je doprineo
stvaranju ovakvog fudbalskog velikana.
– Vladimira sam upoznao davne 1991. godine kada je došao
kao dečak da trenira u Radnički. Odmah se videlo da je talenat,
a već naredne godine sam ga uključio na kamp koji je održan na
nivou Fudbalskog saveza Vojvodine na Krivaji. Radio sam kao
selektor i instrukotor u Područnom savezu, bio u stručnom štabu reprezentacije Vojvodine i tada sam ga uvrstio u tu talentovanu grupu. Kasnije je nastupao za reprezentaciju Srbije i Crne
Gore kod Kokovića. Sve je išlo nekim redosledom. Rade Svilar
tadašnji prvi čovek Mladosti iz Apatina je zapazio njegov talenat i odveo ga kod sebe i tada je krenula njegova karijera profesionalca – ukratko je govorio o počecima Vladimira Torbice njegov prvi trener Slavko Antić, pa nastavio:
– Mogao je Vlada da napravi mnogo veću karijeru da su ga
mimoišle povrede i neke stvari koje su ga pratile. Kada je trebalo najviše da se dokaže došlo je do pauze, ali i pored svega on je
postao veoma uspešan. Izgradio je karijeru u Spartaku, postigao rezultate za pamćenje. Savestan je sportista, predan radu
radu. Dobar je čovek, roditelj i veoma sam ponosan što sam nekim delom bio tu u stvaranju njegove karijere.
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Srpska fudbalska liga, grupa „Vojvodina”

Bolji od lidera
Za
iznenađenje 32. kola
Srpske fudbalske lige, grupa
„Vojvodina”, pobrinuli su se prvotimci
Bačke 1901. Oni su
na gostovanju u
Novom Sadu sa
1:0 (0:0) savladali lidera tabele, ekipu Kabela, koja već pakuje kofere za
plasman u viši
rang – Prvu ligu
Srbije.
Bačka je bila
bolji rival u No- Đorđe Glišović
vom Sadu, tako da, po dešavanjima na terenu, nije moglo da se zaključi da je domaćin po bodovima najbolja ekipa ovog ranga takmičenja.
Imali su crveno-beli iz Subotice niz prilika, a jednu od njih realizovao
je Đorđe Glišović. On je pogodio u 61. minutu, nakon dobre asistencije Orčića.
Bačka 1901: Dokić, Tumbas, Masalušić, Bjedov, Jović, Jokić,
Rajkovača, Lazić, Milić (Dobresko), Orčić (Manojlović), Glišović (Nenadović).
U subotu, 1. juna, Bačka od 17 sati dočekuje ekipu Železničara iz
Pančeva.

Vojvođanska fudbalska liga, grupa „Sever”

Igrač starog
kova

Dva gola Kujundžića

Odličan tandem u fudbalskoj Subotici činili su Vojo
Ubiparip i Vladimir Torbica, a, naravno da je i Ubiparip bio deo revijalne oproštajne predstave.
– Bilo mi je zadovoljstvo
da igram sa njim, pogotovo što je pravi majstor fudbala, igrač starog kova. Nisam ni slutio da će ostati toliko dugo u Spartaku, jer
sam verovao da će napraviti neki inostrani angažman
ili preći u jedan od naših
najvećih klubova, ali eto,
njegov izbor je bio da ostane toliko godina tu. Lepo je
što klub ima takvu legendu
i igrača koji je toliko godina
ostao veran kao što je Vlada. Kada se spomene Spartak svi, pa i oni koji ne prate
toliko naš fudbal, prvo kažu
Vladimir Torbica. To samo
govori o njemu i o tome šta
je napravio. Postao je legenda i zaštitni znak po
kome svi prepoznaju klub
sa severa Bačke – kaže Vojo
Ubiparip.

Fudbaleri Tavankuta su zabeležili važnu pobedu u 28. kolu Vojvođanske lige, grupa „Sever” kojom se vraćaju u „mirnu luku” na tabeli u finišu
takmičenja. Pred domaćom publikom su sa 3:0 (0:0) savladali Tekstilac
iz Odžaka, zahvaljujući efikasnoj igri u drugom poluvremenu.
Prvu dobru priliku imali su gosti, Dakić je pogodio stativu u 25. minutu meča, a priliku za domaće imao je Bedeković.
Drugi deo meča doneo je više uzbuđenja, a Tavankut je poveo u 50.
minutu kada je Bojan Kujundžić pogodio nakon asistencije Poljakovića. Kujundžić je potom oboren u kazenom prostoru Odžačana, a penal je u 75. minutu realizovao Vizin. Konačno, raspoloženi Kujundžić
u 84. minutu drugim pogotkom zaključuje meč.
Tavankut: Sabo, Bedeković, Sloboda, Poljaković, Godar,
Skenderović, Šimić, Pejić (Dopuđ), Kujundžić, Plavšić (Miranović), Vizin.
Naredno kolo nosi gostovanje u Crvenki.

po svojoj „dugotrajnosti” i po
vernosti bojama jednog kluba.
Njegova karijera ostaće upamćena, a prava je šteta što nije obogaćena i nekim značajnijim inostranim angažmanom.
Na kraju, ako dozvolite i izraz
„lokal-patriotizma”, kada se pogleda kakvi su sve „igrači” iz Partizana i Crvene zvezde, na primer, ostvarili unosne inostrane
angažmane, ostaje utisak da je
fudbalski virtuoz poput Torbice
mogao bar toliko.

Liga Srbije za mlađe kategorije

Dva poraza
U 30. kolu Lige Srbije kadetska i omladinska selekcija Spartaka poražene su u Subotici od odgovarajućih selekcija Voždovca.
Kadeti Spartaka su pretrpeli poraz od Voždovca sa 0:3 (0:1), u meču u
kojem su gosti diktirali tempo igre i zasluženo stigli do pobede.
Prednost Voždovcu doneo je Grbić u finišu prvog dela igre, a do tada
je golman Dabić bio siguran pred mrežom Subotičana. Sve je bilo jasnije nakon 55. minuta, Rac je skrivio penal, a sigurno ga je izveo Ristić. U
finišu meča, u 85. minutu, Đorđević postavlja konačan rezultat.
Spartak ŽK: Dabić, Ćakić, Dimković, Mijić (Rac), Kostić (Arsović), Radosavljević, Goruždić (Andrić), Kujundžić, Hrstić,
Malenčić, Jovanović (Savanović).
Mnogo više neizvesnosti bilo je u duelu omladinaca Spartaka i Voždovca, ali su i tu Golubovi ostali bez bodova, nakon poraza od 2:4 (1:1).
Spartak je stigao do prednosti u 25. minutu, nakon gola Kilibarde, ali ubrzo gosti kreću putem preokreta. Prvo je u 30. minutu poravnao Stoisavljević, realizovao je penal, pa je ishod na poluvremenu bio
nerešen.
Drugi deo meča pripao je gostujućem timu. Preokret od 2:1 donosi
Lainović u 47. minutu, a u 52. minutu bilo je već 3:1, pogodio je Vuković. Vodili su gosti i četvrti gol, Stoisavljević je bio precizan i iz igre u
71. minutu, a samo minut kasnije Božović postiže drugi gol za Spartak,
poslednji pogodak u efikasnoj utakmici.
Spartak ŽK: Stajković, Budimir, Preradov, Stojanović, Jančić
(Simić), Đurasović (Lazić), Novaković, Žiža (Plazinić), Stanisaljević (P. Stojanović), Božović, Kilibarda.
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Područna fudbalska liga, 28. kolo
Jadran – Obilić 3:4
Jadran: Milanović, Miranović,
Brezovac, Čeke (1), Ni. Mudrinski
(1ag), D. Malecki, Stojanović, (Vorotnjak), S. Malecki, (S. Olah), Jovanović
(2), Matijašević, Matković, (V.Ilić).
Obilić: N. Stijović, Tornjanski, (R.
Dabevski), Terzin, Ostrogonac, Barjaktarović, Živkov, (Lazić) (1), S. Vuković, (Jančić) (1), Đukić (1), Romić, Jevtić, T. Dabevski.

Proleter (RS) – Preporod
4:1
Proleter: Mirković, Veličković,
Gotovac, (G. Jovanović) (1), Eri, Sivčević, Bajčić, Popržen, (Nešković) (2),
Maćiženski, Novićević (1), Grujić, (Savić), Kojičić.
Preporod: Prole, Cekić, Kokić,
Taši, Medić, Bojanović, (Govedar),
Grabež, Kopanja, Šipovac (1), (Terzija), Srednik, Petričević.

Radnički 1905 –
Vinogradar 3:1
Radnički 1905: S. Ivanišević, Pešut, Mi. Marinković, Janjić (1), Matić,
(Vuković), Lukić, D. Babić (2), (Maravić), Kekezović, (Stanar), Lazić, S. Babić, T. Ivanišević.
Vinogradar: Žužo, Gavrić, Kolundžić, Pataki, Bačić, S. Engi, Mirkonj,
Borenović, Ćuk (1), Abadžić.

Iskra – Đurđin 2:0
Iskra: Kalinić, Pješevac, Durutović, Stalević, Đaković, Rodić, Jurčuk,
Malacko, Gubaš (1), Serdar, (Vajagić),
Gagović (1).
Đurđin: Jokić, Vojnić, (Savanović), Pejić T, A. Bilbija, N. Šomođi, Jeknić, I. Bilbija, (Cvijanov), Panić, Mihailović, N. Stantić, T. Stantić, (Dulić).

Napredak – Njegoš 4:3
Napredak: Bagaš, Naumov, Miladinov, (Neda), Svilar, Jojkić, D. Kozomora, Savkov, Stančić (1), Limanović,
(Obrenić), (Ilić), Golub (3), Stefanov.
Njegoš: Radoman, Arambašić,
(Mendler), Nikić, Pavićević (1), Major,
Kustudić, N.Kosović, Miljenović (1),
(Vince), Bojović, Pejović (1), Vujošević,
(Maravić).

Sutjeska – Panonija IM
Topola 1:1

Hajduk: Toldi, Pavićević (1),
Čukvas (Ugren), Marčetić, Vujović,
Maljković, Kosović, Poljaković (Kovačević), Đukanović (Rapoti), Katić
Z. (1), Laličić.
Elektrovojvodina: Zarić, Štefković, Kurušić, Drobnjak, Purković, Orlovac, Babičković, Uzelac, Pletikosić (1), Tanacković (Mihaldžić),
Subašić.

Palić – Čantavir 4:1
Palić: Vidaković Hadnađ, Krkajlić S., Bokić, Misini H. (Dobrotić),
Marki (1), Krkajlić D. (1) (Hajrulović), Vučković, Fabri, Kopunović, Antunović (2), Repac.
Čantavir: Baranjaš, Božić Mark,
Mačai, Božić Martin, Bakurek, Engi
(1) (Papdi), Sabo F., Lalso, Udvardi,
Barna, Sedlar.

Uspeh FK Arena na finalnom turniru „SOS lige šampiona”

Srebro sa zlatnim sjajem
Iako je fraza „srebro koje sija
zlatnim sjajem” često u upotrebi,
u Fudbalskom klubu Arena upravo ovako komentarišu uspeh na finalnom turniru „SOS lige šampiona” koji je proteklog vikenda održan na Zlatiboru. Selekcija sastavljena od dečaka rođenih 2008. godine ostavila je najbolji utisak u
konkurenciji dvanaest ekipa, ali je
osvojila „samo” drugo mesto.

– Učestvovali smo na odličnom
turniru, sve ekipe su bile jake, vrlo
spremne. Najdraža mi je pobeda
u polufinalu, protivnici su pokušali da nas ometu na razne načine, optužili su nas da „švercujemo“ igrače, što, naravno nije istina, a mi smo im pokazali na terenu da smo ubedljivo bolji.
Da je turnir bio odlična potvrđuje i golman Mihajlo Milinković.

zbog zlata, zaslužili smo ga, bili
smo ubedljivi, postigli smo najviše golova, ali nismo bili prvi.
Vredne dečake Arene primio je
i Dejan Vuković, generalni sekretar Sportskog saveza Subotice.
– Uvek mi je drago kada čujem
da je neko ovako lepo predstavio
grad, da ste se pokazali na terenu, ali i van njega kao pravi sportisti. Pokazali ste da se u Subotici

Sutjeska: Gašović, Nikolić, (Vuković), M. Bajić, Drinčić, Nikitović, Z.
Bajić, Lopušina, Golubović, (Berklović), Jakić, Peković (1), Vrekić, (Pejić).
Panonija IMT: Zelić, Kandić, N.
Begović, Medić, Savić, Cvetićanin, Barna, Rahić, Vlahović, (Deak) (1), Banjeglav, Tutić.

Senta – Vojvodina 0:5
Senta: Tomašev, Matić, Pavlov,
Bajtai, Đeri, Đuza, Božić, Vuletić, Piri,
Korać, Lovre.
Vojvodina: Milovanov, Vender,
(D. Kudrić), Bilbija, Radulović, N. Kudrić, Bubanja (1), Vejin, Jušković, Ikrašev, (Novaković) (1), Bečanović, Marjanov (3), (Janković).

Sloga – Proleter (Nj) 1:3
Sloga: J. Radić, Martinović, Bulajić, Mi. Mijić, Đurđević, Banov, Bauk,
Ma. Mijić, Davidov (1), (Radosavljević),
(Živanović), Đorić, Savić, (Farago).
Proleter: S. Matković, Bakić, L.
Grbić, Tošić, Dondur, (D. Bukvić), Stojilović, G. Grbić (2), Dav. Curnović,
(Dan. Curnović), Demonjić (1), Davidović, Đekanović, (Petković).

Gradska fudbalska liga Subotice 18. kolo
Hajduk –
Elektrovojvodina 2:1
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Stanić (Torbica), Đorđević, Kuktin,
Kitanović, Knežević M. (1) (Tot), Prijić, Vujačić.

Žednik – Lokomotiva 0:1
Žednik: Jakovčević, Vojnić Zelić,
Tarčanji, Skenderović D., Skenderović M., Majlat, Rankov, Bašić, Vuković, Tešić, Šafranj (Šajnović).
Lokomotiva: Tripković, Čuso,
Vuković (Medaković), Stipančević,
Gulišija (1), Građin (Takač), Lukić,
Savić, Stojanović (Đukanović), Marunić, Vila.

Bikovo – OFK Mala
Bosna 2015 2:0

Solid – Udarnik
Višnjevac 4:2

Bikovo: Tonković, Miković, Rožnai (Zadro), Oračić, Zubelić R. A.
(Štrbac) (1), Kujundžić M., Simetić,
Drobina (Pančić), Bašić Palković,
Andrašić (1), Abraham.
OFK Mala Bosna 2015: Mijić, Šarčević Dan., Kričković, Kondić,
Milanković, Stantić, Tumbas Loketić
(Krnjić), Crvenković, Vojnić Tunić,
Hubert (Matković), Sarić (Jurić).

Solid: Malbašić, Engi, Matić, Gajić, Čučković, Vukasović (Janjatović),
Božović, Maravić, Ivković (3), Žarković, Guberinić (1).
Udarnik Višnjevac: Sekulić,
Terzija, Ždrnja, Grbić (1) (Svorcan),

Prvak Gradske fudbalske lige za
sezonu 2018/2019 je FK Lokomotiva iz Subotice, a najbolji strelac je
Zoran Katić (Hajduk) sa 14 postignutih golova.

Talentovani dečaci Fudbalskog kluba Arena
– Ekipe su bile podeljene u četiri grupe od po tri, a mi smo se
ubedljivu plasirali u završnicu.
Pobedili smo u grupi Školu fudbala „Lane” iz Beograda sa 5:1, a
potom Novi Pazar sa 4:1. Usledila je pobeda protiv Škole fudbala „Voja Gačić” iz Pančeva sa 4:0
u četvrtfinalu, a u polufinalu smo
savladali Školu fudbala „Ivica
Avramović” iz Mladenovca sa 6:0
i plasirali se u finale. Tamo smo
odigrali dobar meč protiv Crvene
zvezde iz Užica, ali smo nesrećno
izgubili sa 2:4. Sve je počelo idealno za nas, poveli smo sa 1:0, imali smo nakon toga niz dobrih prilika, nismo ih iskoristili, a po „nepisanom pravilu”, stigla je kazna –
govori Dragomir Marinković,
trener ekipe koja se na finalni turnir plasirala nakon osvojenog prvog mesta na regionalnom takmičenju u Somboru.
Kako ističe trener talentovanih dečaka, reč je o zaista vrednoj
generaciji.
– Možemo biti prezadovoljni učinkom ove dece, ne samo na
ovom turniru, nego na sve što
rade. Siguran sam da je ovo jedna od najtalentovnaijih generacija koje je Subotica imala u poslednjih 10-15 godina. Ako nastave da rade, verujem da će dobar
deo ove dece moći da napravi karijeru u fudbalu.
Za Arenu su nastupili Mateja
Bavčević, Mihajlo Milinković,
Aleks Makai, Miloš Bugračić,
Andrija Šarčević, Lazar Vujović, Radovan Ristić, Ognjen
Mesaroš, Vanja Temunović,
Novak Carek, Novak Rakić i
Andrej Srdić.
Kapitenska traka bila je oko
ruke Lazara Vujovića.

– Svi naši rivali su bili dobri,
svi su se plasirali u finale kako
pobednici svojih regiona. Mi smo
odigrali jako dobro, a dva najbolja meča za mene su bila u polufinalu i finalu.
Kako je bilo u finalu opisali su
Novak Carek i Andrej Srdić.
– Poveli smo sa 1:0, igrali smo
jako dobro, stvorili nekoliko prilika, ali nismo uspeli da povećamo
prednost. Posle je stigla kazna za
promašaje, mogli smo lako da budemo prvi, ali nema mesta za tugovanje – govori Novak, a Andrej
nastavlja:
– Naš protivnik nam je bukvalno iz tri šuta dao četiri gola. Mi
smo imali 5-6 zicera, mnogo otvorenih šuteva... Malo nam je žao

igra dobar fudbal i da imamo veliku perspektivu u mlađim generacijama – poručio je Vuković.
Kako ističe Dragomir Marinković, trener Arene, nakon sabiranja
utisaka vreme je da se krene dalje.
– Iza nas je veliki uspeh, zaslužna su za njega, pre svega deca, a
veliku zahvalnost dugujemo roditeljima i resoru za sport i omladinu Grada Subotice. Okrećemo se
novim izazovima, sledi nam turnir u Apatinu, potom jedan od
najjačih turnira u regionu, Kup
„Vujadin Boškov” u Novom Sadu.
Imaće deca tokom leta i malu pauzu da se odmore, a na jesen pripremamo tradicionalno takmičenje u Subotici – zaključio je trener
FK Arena.

Plesno takmičenje u Riminiju

Devet zlatnih medalja
Članovi Plesnog kluba
Stars nastupili su na velikom
međunarodnom takmičenju
u modernom sportskom plesu u Riminiju, a u konkurenciji od 1.500 plesača iz dvadesetak zemalja, ostvarili su
vredne rezultate.
Nastupili su sa deset koreografija i osvojili devet zlatnih i jednu srebrnu medalju,te specijalnu
nagradu za hip-hop grupu
juniora.
Zlatne medalje su osvojile Kira Vaš, Nikolina Vukmanov Šimokov, Hana
Zeković, Elena Džačić,
Sara Lulić, Dolores Pertet, Maša Mihajlović, Selena Nemčev, Petra Šebešćen i Silvija Poljaković.

reklame
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