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Grad

Najviše polemika izazvalo 
prihvatanje Godišnjeg izveštaja o 

radu Službe za budžetsku inspekciju

Ipak prihvatanje Go-
dišnjeg izvešta-
ja o radu Službe za 
budžetsku inspekci-
ju Grada Subotice za 

2021. godinu, oduzeo je naj-
više vremena.

Budžetska inspekcija 
Grada Subotice postupi-
la je po mom nalogu, po-
sebno kada je reč o Na-
rodnom pozorištu, i ima-
la je odrešene ruke. Ne-
dostatak dokumentaci-
je kod određenog subjek-

ta datira nekoliko godina 
unazad. Mi sada, faktički, 
imamo stanje na osnovu 
koga smo morali da po-
stupimo kako ne bismo 
bili tuženi. Ovde moram 
da vodim računa o inte-
resu grada i ne ulazim u 
neku bitku koja je una-
pred izgubljena, jer će na-
praviti dodatne troškove 

prema gradu. Što se tiče 
Palića, ja sam taj koji je 
izvršio pritisak. Sva pore-
ska dugovanja pretvorili 
smo u deonice grada i iz-
mirili nešto što već godi-
nama traje, rekao je gra-
donačelnik Stevan Bakić  
dodajući da se rešenja ne pro-
longiraju nego se stvari prese-
caju u skladu sa Zakonom.

Budžetki inspekto-
ri i revizor upravo su od 
mene dobili nalog da na-
prave presek o stanju 

u Zdravstvenoj ustano-
vi „Apoteka“ Subotica. I 
mi, i naš koalicioni par-
tner smatramo da nismo 
ti koji će praviti izvešta-
je o radu direktora i dru-
gih organa lokalne samo-
uprave, nego da za to po-
stoji Služba budžetske in-
spekcije. Tako će biti i 
ubuduće, rekao je Bakić do-
dajući da je potpisao ovlašće-
nje za program ’Čista Srbija’ u 
okviru koga će se na teritoriji 
grada izgraditi kanalizaciona 
mreža i dva prečistača. 

Uz konstataciju da je brzo 
reagovanje na uočene propu-
ste u rukovođenju nekim pre-
duzećem ili ustanovom veo-
ma bitno, on je kazao da je to 

poruka svim direktorima jav-
nih i javno komunalnih pre-
duzeća i ljudima koji se nalaze 
na čelu ustanova da nema po-
vlašćenih i zaštićenih, kao i da 
nema partijske pripadnosti.

Svi su, dakle pod lu-
pom, i svi mogu da budu 
sankcionisani. A, videće-
mo i kakvi su elementi po 
pitanju Narodnog pozo-
rišta, da li tu ima krivič-
ne odgovornosti i zloupo-
trebe. Novi direktor po-
stiže fantastične rezulta-

te sa glumcima Narodnog 
pozorišta i osvaja nagra-
de kako na domaćoj tako 
i na međunarodnoj sceni. 
Drago mi je što su odre-
đene promene donele do-
bre rezultate, rekao je gra-
donačelnik Stevan Bakić.

Nalog inspekcije je do-
šao od strane gradona-
čelnika čim je došlo do 
sumnje da jedan broj ru-
kovodstava u našim usta-
novama možda odstupa 
od Zakona o budžetskom 
sistemu. To se i pokaza-
lo tačno u sferi kulture i 
sporta, u našim pozorišti-
ma i ŽFK „Spartak“ a što 
se tiče javnih preduzeća 
tu nije  bilo nedostataka, 

rekao je Veljko Vojnić, šef 
odborničke grupe Alek-
sandar Vučić – za našu 
decu dodajući da je grado-
načelnik odmah reagovao, i 
gde je bilo potrebe izvršio ka-
drovske promene.

Inspekcijske kontrole, koje 
su okončane u 2021 godi-
ni, vršene su kod JKP „Čisto-
ća i zelenilo“, MOK „Spartak“, 
Dečje pozorište, ŽFK „Spar-
tak“  (obustava postupka), 
D.O.O. „Park Palić“ (obusta-
va postupka) i Narodno pozo-
rište. Jedna inspekcijska kon-
trola završena je obustavom 
postupka, dok je kod druge 
prekinut postupak inspekcij-
ske kontrole.

Na sednici su doneti i 

zaključci o prihvatanju go-
dišnjih izveštaja o realiza-
ciji programa poslovanja sa 
finansijskim pokazateljima 
za 2021. godinu Fondacije 
mentalne higijene „Exspec-
to”, Fonda „Dr Laslo Rehak“ 
i Fondacije za omladinsku 
kulturu i stvaralaštvo „Da-
nilo Kiš“, a doneta su i re-
šenja o davanju saglasno-
sti na programe poslovanja 
ovih fondacija sa finansij-
skim pokazateljima za 2022. 
godinu.

Odbornici su doneli i reše-
nja o imenovanju predsedni-
ka i članova nadzornih odbo-
ra za javna i javno komunalna 
preduzeća čiji je osnivač Grad 
Subotica.

Odbornica Socijalstič-
ke partije Srbije Nataša 
Dujić prešla je u Pokret 
socijalista jer je kako kaže  
prave ideje za levičarska 
prava i borbu prepozna-
la baš u istom Pokretu 
koji će na dalje zastupati.

Na dvadesetoj sednici Skupštine grada Subotice usvojeno je svih 25 tačaka dnevnog reda. Odbornici su doneli 
Zaključak o prihvatanju Godišnjeg izveštaja o radu Službe za budžetsku inspekciju Grada Subotice za 2021. go-
dinu, Odluku o pokretanju procesa izrade Plana razvoja Grada Subotice za period 2023-2032.  odnosno Reše-
nje o donošenju Programa mera podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja Gra-
da Subotice za 2022. godinu.
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Veliki planovi i ozbiljna očekivanja 
u oblasti turizma u 2022. godini 
Načini za una-

pređenje tu-
rističkih ka-
paciteta Su-
botice, kao 

i o jačanje saradnje sa Turi-
stičkom organizacijom Gra-
da Subotice bili su povod sa-
stanka gradonačelnika Ste-
vana Bakića sa pokrajinskim 
sekretarom za privredu i tu-
rizam dr Nenadom Ivaniše-
vićem i direktorkom Turi-
stičke organizacije Srbije 
(TOS), Marijom Labović.

Pokrajinski sekreta-
rijat za privredu i turi-
zam prošle godine do-
delio je više od 50 mili-
ona dinara ljudima koji 
se bave turizmom i pri-
vredom u Subotici a to 
ćemo nastaviti i ove go-
dine, jer svaki taj dinar 
koji je uložen u bilo koji 
kapacitet pre svega za-

pošljava neke ljude, a, 
takođe, podiže kvalitet 
i turistički promet, re-
kao je pokrajinski sekre-
tar za privredu i turizam 
dr Nenad Ivanišević i ista-
kao da je na ovaj način to-
kom prošle godine sačuva-
no više od 4.000 i otvoreno 
500 novih radnih mesta na 
teritoriji AP Vojvodine.

On je najavio da će, u ci-
lju jačanja saradnje saSu-
boticom, u toku godine i 
finansijski biti podržana 
izrada planskih dokumena-
ta za razvoj turizma Subo-
tice, kao i da će Turistička 
organizacija Grada Suboti-
ce ubuduće biti na „Danima 
Vojvodine“.

Marija Labović je kazala 
da je glavni cilj današnje po-
sete i sastanka upravo ade-
kvatna priprema za novu 

turističku sezonu i za posti-
zanje još boljih rezultata.

Subotica se iz godi-
ne u godinu sve više pe-
nje na lestvici uspeha, 
kao turistička  destina-
cija u Srbiji. Pohvalno 
i jako važno je to što je 
Subotica  prošle godi-
ne, kada je ukupan pro-
met od  turizma bio ne-
kih 30 odsto manji u  od-
nosu na rekordnu 2019. 
godinu, uspela da zabe-
leži veći promet i da po-
stigne svoj rekord, što 
pokazuje koliko je in-
teresantna, primamlji-
va i kvalitetna turistička 
destinacija kako za do-
maće tako i za inostra-
ne  turiste. Prošle godi-
ne vratili su se inostrani 
turisti i oni procentual-
no značajno rastu, tako 
da očekujemo ove godi-

ne da taj rezultat bude 
još bolji. Važno je i to 
što ne samo da se pove-
ćao broj noćenja, već se 
i produžio boravak tu-
rista na ovoj destinaci-
ji, na čak  dva i po dana. 
To je izuzetno dobar  re-
zultat, jer je to i više od 
proseka Srbije, a i za či-
tav jedan dan je duže od 
2019. godine koju gleda-
mo kao rekordnu i kao 
godinu sa kojom se po-
redimo, rekla je Marija La-
bović i naglasila da Suboti-
ca ima mnogo sadržaja i da 
može da bude jedan od mo-
dela i primera drugim desti-
nacijama kako mogu da do-
datno unaprede svoju tu-
rističku ponudu i da time 
ostvare privredni rast za či-
tavu lokalnu zajednicu.

Gradonačelnik Bakić 

istakao je ovom prilikom da 
lokalna samouprava u obla-
sti turizma ima velike pla-
nove i ozbiljna očekivanja u 
2022. godini

Predstojeću turističku 
sezonu treba da dočeka-
mo što spremniji. Ima-
mo razloga za optimi-
zam, kada uzmemo u ob-

zir da je prošla, 2021. go-
dina bila rekordna što se 
tiče turističkog prome-
ta u Subotici i Paliću, jer 
smo imali skoro 72.000 
gostiju i oko 180.000 no-
ćenja, što je najviše ot-
kad se prate posete i no-
ćenja“, naveo je Bakić a po-
tom istakao da je ve-
oma zadovoljan pa-
žnjom koju svaki 
nivo vlasti posveću-
je turističkom pro-
storu Subotica–Pa-
lić, kao zvaničnoj de-
stinaciji prve katego-
rije u Srbiji.

U decembru 
prošle godine 
imali smo sadržaj-
ne razgovore sa 
ministarkom tr-
govine, turizma i 
telekomunikacija, 

a danas su sa nama po-
krajinski sekretar za pri-
vredu i turizam i direk-
torka Turističke organi-
zacije Srbije. Sa njima 
smo razgovarali o kon-
kretnim načinima da 
unapredimo turističke ka-
pacitete Subotice, kao i o ja-
čanju saradnje sa našom lo-

kalnom turističkom orga-
nizacijom, koja izuzetno 
dobro radi svoj posao.

Sastanku su prisustvo-
vali članovi Gradskog veća, 
Srđan Samardžić i Nataša 
Aleksić, i direktor Turističke 
organizacije Grada Subotice, 
Aleksandar Medaković.



4 4. 3. 2022. 258

U fokusu

Foto + reč

Majšanski most
Da li Majšanski most odlazi u prošlost? Generalni plan 

Subotica – Palić 2020, donet 2006. godine, predviđao je 
je gradnju novog nadvožnjaka desetak metara severni-
je od postojećeg, ali rekonstrukcijom pruge Budimpešta-
Subotica, pošto je ona “brza”, svi prelazi koji su podignuti 
moraju da budu spušteni, odnosno denivelisani, ili uklo-
njeni. Stari Majšanski most, dakle, verovatno broji svoje 
poslednje dane (...mesece...godine...) i videćemo kako 
će to izgledati kada vozovi “brzinci” počnu da tutnje sa 
200 ili više kilometara na sat kroz ovu našu ravnicu. Do-
duše, ne treba se brinuti da će baš tom brzinom da jezde 
kroz (podeljeni) grad, s obzirom da postoje pravila po ko-
jima moraju da uspore kroz naseljena mesta, ali to sva-
kako više neće biti “klackanje” između 15 i 25 km/h kao 
do sada, ali – o tom potom!

Koliko puta ste se popeli na Majšanski most i sišli sa 
njega, a da se niste upitali od kada on tu postoji i zašto 
je izgrađen, a pošto je to dugačka priča, najkraće reče-
no ona počinje 11. septembra 1869. godine, kada je prvi 
voz, iz pravca Segedina, prošao kroz Suboticu. Pruga je 
išla po obodu grada i vodila je ka Segedinu, Budimpe-
šti, Baji, Somboru, Odžacima, Beogradu i Senti. S obzi-
rom da se tokom godina grad širio i iza pruge i železnič-
ke stanice, oko 1912-13. godine izgrađen je Majšanski 
most, da bi se omogućila pešačka i saobraćajna komu-
nikacija između delova grada, a vozovi mogli nesmeta-
no da saobraćaju. 

Šta će se dogoditi i kako će to sve izgledati i funkcio-
nisati kada se prelaz „deniveliše“, ostaje nam da doče-
kamo i vidimo, ali interesantan je podatak, kojeg se ve-
rovatno malo ko od Subotičana sada već seća, da je re-
konstrukcija Majšanskog mosta rađena tokom 1980. i 81. 
godine i, kako je zabeleženo, „sadašnji most je izgrađen 
na ojačanim temeljima starog mosta, koji je morao da se 
rekonstruiše zbog svoje nedovoljne prolazne visine po-
trebne za elektrifikaciju pruge.

Nažalost, kasniji izveštaji kažu da je to bio posao „drži 
vodu dok majstori odu“ i da je konstatovano tokom 2013. 
godine pored ostalog: „...da su dilatacione spojnice ugra-
đene samo iznad krajnjih stubova, dok iznad srednjih 
nisu i na tim mestima je kolovoz pukao po celoj širini, tj. 
sam je „napravio“ dilataciju, usled čega se voda sa ko-
lovoza sliva na stubove. Kao posledica toga, danas su 
srednji stubovi potpuno degradirani, armatura je u njima 
potpuno korodirala, raslojava se, što je dovelo i do de-
gradacije betona. 

Sasvim dovoljno da poželimo da se prva rečenica iz 
ovog teksta ostvari što pre.

Autor: Miodrag Radojčin

U saobraćajnu i put-
nu infrastrukturu u 
gradu i prigradskim 
naseljima ove godi-
ne biće uloženo oko 

600 miliona dinara – najvećim de-
lom iz gradskog budžeta, dok se oko 
170 miliona očekuje iz Pokrajine. Od 
ovog iznosa čak 200 miliona biće in-
vestirano u horizontalnu i vertikalnu 
signalizaciju.

Sledeće nedelje očekujemo da poč-
nu radovi na proširenju i rehabilitaci-
ji ulice Proleterskih brigada u delu od 
pruge do Zorkine ulice a potom i reha-
bilitacija ulice Jovana Mikića od Maj-
šanskog mosta do Arsenija Čarnejo-
vića, od Petra Lekovića do Sep Feren-
ca a potom i deo Pačirskog puta, Ka-
lora Milodanovića i Moslovačke ulice, 
rekao je direktor JP za upravljanje putevima 
Ognjen Golubović dodajući da građevinska 
sezona u Subotici praktično nije ni stajala .

Grad je konkurisao kod Fonda za 
kapitalna ulaganja AP Vojvodine za 
rehabilitaciju nekoliko važnih ulica i 
to Zmaj Jovine u Višnjevcu, Višnjine 
i Rozike Vuković u Ljutovu odnosno 
Samoborske u Malom Radanovcu 
kao i rehabilitaciju kolovoza na zaobi-
laznom putu dok bi vrednost radova 

iznosila oko 170 miliona dinara, re-
kao je još Golubović dodajuči da će se radi-
ti i atarski putevi i to 13 kilometara u nekoli-
ko subotičkih sela.

U budžetu Grada planirano je 40 milio-
na i za nove parkinge – kod Hale sportova, 
u Zetskoj i na Prozivci, dok će ulice koje ne-
maju rešene imovinsko-pravne odnose do-
biti drobljeni kamen i grebani asfalt u duži-
ni od osam kilometara. Obnavljaće puteve i 
JP Putevi Srbije i to Subotica-Bajmok, kao i 
Novi Žednik-Čantavir, što će stajati oko 400 
miliona dinara.

U saobraćajnu i putnu infrastrukturu U saobraćajnu i putnu infrastrukturu 
biće uloženo oko 600 miliona dinarabiće uloženo oko 600 miliona dinara

Ognjen Golubović



54. 3. 2022.258

Grad

Incident osudili i  
Zavetnici

Nakon incidenta u Subotici, kada je jedna devojka 
napadnuta od strane migranata, te je samo pukom sre-
ćom izbegnuta velika tragedija, Srpska stranka Zavetni-
ci upozorava u svom saopštenju da je krajnje vreme da 
se zaustavi eskalacija nasilja nad stanovništvom u neko-
liko vojvođanskih gradova i naselja.

Zavetnici godinama apeluju na nadležne da 
se suoče sa ovim problemom, te preuzmu ade-
kvatne zakonske mere kako bi se ovo pitanje u 
najhitnijem roku rešilo, te zaštitilo lokalno sta-
novništvo. Već po osnivanju stranačkog odbo-
ra u Subotici, Srpska stranka Zavetnici označila 
je kao gorući problem nekontrolisano kretanje 
migranatskog življa, zbog čega je lokalno sta-
novništvo prinuđeno da živi u strahu, konstan-
tno svedočeći o nepoštovanju kulturnih vredno-
sti i zakonskih odredbi ove zemlje, ističe se u sa-
opštenju ove stranke i apeluje na nadležne da se kreta-
nje migranata stavi  pod kontrolu.

U saopštenju Zavetnici još podsečaju da je predsed-
nica Srpske stranke Zavetnici, Milica Đurđević Stamen-
kovski, u više navrata javno iznela stav da je potrebno 
“hitno osnivanje Koordinacionog tela za odgovor na mi-
grantsku krizu i bezbednosne izazove”.

Ma j k e 
k o j e 
g o d i -
n a m a 
p o k u -

šavaju da pronađu decu 
za koju sumnjaju da su 
im ukradena odmah na-
kon rođenja, napravile 
su “Pokret otetih beba – 
promena sistema” i izla-
ze na izbore. Očekuju ve-
liku podršku naroda da 
će biti rasvetljena javna 

tajna da se bebe u porodi-
lištima poglašavaju mr-
tvim i ulazak u Skupšti-
nu vide kao jedini način 
da dođu do dokumenata 
koja će ih odvesti do svo-
je dece.

Rodila sam blizan-
ce koji su prema papi-
rima umrli dva meseca 
pre rođenja,  priča Melin-
da Moslavac a ovako počinje 
samo jedna od mnogih tra-
gičnih priča koja je obeležila 

živote nekih roditelja u Srbi-
ji. Mnogi su nelegalnim 
putem ušli u trag svo-
joj deci, ali ne smeju da 
o tome govore javno, a 
mnogi ulazak u Skupšti-
nu vide kao mogućnost 
da se pravda zadovolji. 

Roditelji navode da su nakon 
decenije borbe prinuđeni da 
povedu političku kampanju, 
jer nijedna vlast za njih nije 
imala sluha.

Program pokreta predstav-
ljen je u Subotici, a do kraja 
marta isti će obići celu Srbiju. 

Kako još navode, za 50 godi-
na skoro pola miliona beba 
proglašeno je mrtvim. Kam-
panju koju predstavljaju po 
gradovima podržavaju mno-
gi roditelji, ne samo oni koji 
znaju ili sumnjaju da su im 
deca ukradena i prodata.

„Pokret otetih beba-
promena sistema“ izlazi 

na izbore 03.aprila

SSP osnovao lokalnu žensku mrežu
Predsednica Ženske mreže Stranke slobode i 

pravde, Ferida Ćustović, posetila je Gradski odbor 
Stranke slobode i pravde u Subotici povodom osni-
vanja lokalne ženske mreže GrO SSP Subotica na či-
jem čelu je izabrana dipl. inženjer agronomije Ana 
Prćić. 

Ćustović je istakla značaj formiranja lokalnih žen-
skih mreža širom Srbije jer su upravo žene prepo-
znale Stranku slobode i pravde kao mesto gde mogu 
ostvariti svoja prava koja su u poslednjoj deceniji 
značajno ugrožena odnosom vlasti prema određe-
nim segmentima društva u kojima žene često trpe mentalnu i neretko fizičku torturu od strane 
svojih bračnih drugova ili partnera, ali i kao mesto gde se njihov glas može uvek čuti.

SSP svojim primerom gde 40% članstva čine  žene, gde se na čelima gradskih od-
bora nalaze upravo one, a i činjenicom da je nositeljka izborne liste „Ujedinjeni za 
pobedu Srbije“ na parlamentarnim izborima koji će se održati 3. aprila ove godine 
jedna svima poznata i danas najhrabrija žena u Srbiji g-đa Marinika Tepić – budu-
ća predsednica vlade Republike Srbije, upravo daje najbolji primer, rekla je Ćustović.

Predsednica lokalne ženske mreže SSP u Subotici Ana Prćić iznela je pred novinarima najče-
šće probleme sa kojima se suočavaju žene u Subotici  kada je posebno istakla problem žena stari-
jih od 50 godina prilikom zapošljavanja gde im je ispred ženske mreže ponudila pomoć u sastav-
ljanju profesionalnih biografija (CV-ja) kao i obuku kako da dođu do neophodnih informacija ko-
risteći računare odnosno internet alatke koje su danas dostupne svima ali nažalost informatička 
pismenost među starijim stanovništvom u Srbiji nije nešto posebno visoka. Ona je takođe istakla 
da će Ženska mreža SSP Subotica pomoći ženama žrtvama nasilja u porodici te da će vrata grad-
skog odbora SSP u Subotici biti uvek otvorena za sve žene koje nemaju kome da se obrate, a su-
očavaju se sa nasiljem u porodici.
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I
Дају се на коришћење делови туристичког простора за 

успостављање мањих монтажних објеката на Пешчаној 
плажи на Палићу на период од 5 година од дана закључења 
Уговора о давању на привремено коришћење дела 
туристичког простора за делове туристичког простора 
предвиђене Планом за постављање монтажних објеката и 
летњих башти на „Пешчаној плажи“ на Палићу – део обале 
језера“ (Сл. лист Града Суботица 19/2010) као:

- Туристички простор за постављање монтажног 
објекта П1 – површина предвиђена за монтажни објекат 20 
м2, на локацији број 1

- Туристички простор за постављање монтажног 
објекта П2 – површина предвиђена за монтажни објекат 20 
м2, на локацији број 2

- Туристички простор за постављање монтажног 
објекта П3 – површина предвиђена за монтажни објекат 20 
м2, на локацији број 3

- Туристички простор за постављање монтажног 
објекта П5 – површина предвиђена за монтажни објекат 40 
м2, на локацији број 5

- Туристички простор за постављање монтажног 
објекта П6 – површина предвиђена за монтажни објекат 42 
м2, на локацији број 6

- Туристички простор за постављање монтажног 
објекта П7 – површина предвиђена за монтажни објекат 20 
м2, на локацији број 7

Наведене површине се издају за обављање свих видова 
угоститељских услуга.

Понуђена цена за стицање права на привремено 
коришћење дела туристичког простора за сваку појединачну 
површину из става 1 овог члана не може да износи мање 
од 24.200,00 динара. На понуђени износ се додаје износ 
ПДВ-а.

Ради договора за обилазак предметних локација 
заинтерсовани се могу обратити на телефон ДОО „Парк 
Палић“ Палић број 024/602-780 сваким радним даном у 
периоду од 08,00 до 12,00 часова закључно са последњим 
даном за подношење понуде. 

Делови туристичког простора се дају на привремено 
коришћење појединачно.

II
Будући Корисник је обавезан да од надлежних органа 

обезбеди све потребне сагласности за обављање делатности 
на делу туристичког простора за коју је конкурисао. О 
наведеним потребним сагласностима и осталим дозволама 
или актима Корисник се може информисати код надлежних 
инспекцијских органа који су надлежни за контролу 
обављања конкретних делатности. Корисник о свом трошку 
обезбеђује неопходне прикључке за обављање конкретне 
делатности. Такође, обавеза Корисника је да прибави 
све потребне исправе надлежних органа код постављања 
мањих монтажних објеката.

Рок за постављање монтажних објеката на површинама 
из члана 1 став 1 овог Огласа а у свему према важећим 
актима је три месеца од дана закључења Уговора о 
привременом коришћењу делa туристичког простора. Под 
мањим монтажним објектима сматрају се киосци који су 
компактно преносиви. На постављање мањих монтажних 
објеката примењиваће се одредбе Плана за постављање 
монтажних објеката и летњих башти на „Пешчаној плажи“ 
на Палићу – део обале језера (Сл. лист Града Суботица 
19/2010). 

Право пријаве на оглас имају правна лица и предузетници 
који су регистровани за обављање делатности које се на 
конкретним површинама могу обављати.

III
1. У поступку прикупљања писмених понуда могу 

да учествују правна лица и предузетници(у даљем тексту: 
Учесници), која у затвореној коверти доставе писмену 
понуду до дана утврђеног овим Огласом, тј. закључно са 
31.03.2022.године. 

2. Понуда треба да садржи:
- све податке о подносиоцу пријаве (тачан назив 

правног лица, његово седиште, матични број, ПИБ и 
име овлашћеног лица, односно тачан назив радње, име и 
презиме имаоца радње и његов матични број и тачну адресу 
становања имаоца радње) односно доказ у виду фотокопије 
Решења о регистрацији издат од стране АПР-а или доказ 
да је поднета пријава за Регистрацију у АПР-у о томе, да 
је подносилац пријаве регистрован за вршење делатности 
одређене у овој Одлуци, за туристички простор за који се 
подноси понуда

- уредну пуномоћ за лице које ће заступати правно 
лице или предузетника у поступку прикупљања понуда, 

уколико законски заступник правног лица или предузетник 
не учествују лично;

- све податке о делу туристичког простора за коју се 
понуда подноси а који подаци су наведени у овом огласу, 
са назнаком назива и ознаке (шифре) делатности која ће се 
обављати) у складу са предвиђеном наменом; 

- изјаву да прихвата све одредбе уговора о 
коришћењу дела туристичког простора, који се обавезује 
закључити у року од 15 дана од дана коначности решења о 
давању на коришћење дела туристичког простора;

- изјаву да ће се део туристичког простора преузети 
у виђеном стању; 

- изјаву да је понуђач упознат са локацијом 
површине за коју конкурише, и да је упознат са изгледом 
монтажног објекта који се може поставити на конкретну 
површину те да се обавезује да у року из јавног Огласа о 
свом трошку изради монтажни објекат који ће поставити на 
површину и који ће бити у његовом власништву

- доказ о власништву монтажног објекта (ако 
монтажни објекат већ постоји 

- доказ о уплати предвиђеног јемства; 
- износ накнаде која се нуди ради стицања права 

коришћења дела туристичког простора (на понуђени износ 
обрачунава се ПДВ);

- број рачуна на који ће се извршити поврат 
уплаћеног јемства.

 Све понуде морају бити потписане од стране 
овлашћеног лица понуђача. Уз понуду се достављају 
прилози у складу са огласом. 

3. Оглас је отворен почев од дана објављивања у 
средствима јавног информисања, а објављује се у средствима 
јавног информисања: „Суботичке новине“ и „Magyar Szo“ и 
на званичној интернет страници ДОО „Парк Палић“ Палић 
(www.park-palic.rs).

Писмене понуде се подносе у затвореним ковертама 
лично у седиште ДОО „Парк Палић“ Палић сваког радног 
дана од 09,00 до 14,00 часова, закључно са 31.03.2022. 
године, контакт особе: Чила Јакша Хармат и Сузана 
Сукновић или поштом на адресу ДОО „Парк Палић“ 
Палић, Кањишки пут 17а, Палић, на начин да се приликом 
отварања пријава може са сигурношћу утврдити да се први 
пут отвара, са назнаком „ПРИЈАВА на јавни Оглас ”„НЕ 
ОТВАРАТИ“  

На коверти треба да стоје основни подаци о подносиоцу, 
назив и адреса подносиоца пријаве, број телефона, име и 
презиме овлашћеног лица за контакт. Понуде се подносе 
најкасније у року утврђеном овим јавним огласом.

4. Писмена понуда која је поднета после оглашеног 
рока сматраће се неблаговременом и Комисија за 
туристички простор ће такву понуду вратити понуђачи 
неотворену, са назнаком да је поднета неблаговремено, а 
понуђач губи право на поврат уплаћеног јемства.

5. Понуда у незатвореном омоту и понуда која 
не садржи потребне документе и податке,  Комисија за 
туристички простор неће узети у разматрање, а подносилац 
такве понуде губи право на поврат јемства.

6. Висина јемства за учешће у поступку издавања 

дела туристичког простора путем прикупљања писмених 
понуда износи 24.200,00 динара и уплаћује се на рачун ДОО 
„Парк Палић“ Палић број 105-90002-71 код АИК банке.

7. 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.

8. Јавно отварање понуда ће се обавити дана 
04.04.2022. године са почетком у 12:00 часова, у 
просторијама ДОО „Парк Палић“ Палић, Кањишки пут 17а, 
Палић.

9. Отварање писмених понуда спроводи се без 
обзира на број примљених понуда.

10. Пре отварања писмених понуда Комисија утврђује 
колико је писмених понуда примљено, да ли су предате 
у одређеном року и ко од подносиоца писмене понуде 
присуствује њиховом отварању.

11. Отварању понуда може присуствовати свако 
заинтересовано лице, али активно може учествовати 
лице који своје овлашћење преда Комисији за туристички 
простор, пре почетка отварања понуда.

12. Комисија је дужна да упозна присутне са износима 
из понуда по редоследу отварања.

13. Редослед отварања понуда је по дану и часу 
пријема, почев од најраније примљених. 

14. Отворене понуде појединачно се разматрају и 
утврђено стање се констатује и уноси у записник, те се 
на основу највећег понуђеног износа утврђује понуђач 
који стиче право коришћења туристичког простора за 
постављање мањих монтажних односно других објеката.

15. Уколико се на оглас пријави само један учесник, 
туристички простор се може дати на коришћење под 
условом да је учесник понудио најмање почетни износ 
објављен у огласу за стицање права коришћења туристичког 
простора и прихватио друге услове из огласа. 

16. У случају да се у поступку отварања понуда утврди 
да две или више понуда садрже исте понуђене износе, 
присутни понуђачи ће бити усмено позвани да наставе 
лицитирање све до постизања највеће понуђене цене. 
Уколико дође до лицитације лицитациони праг ће бити 
1.000,00 динара.

17. Учесник који не уплати понуђени износ у року од 
три дана од дана коначности Решења о давању туристичког 
простора на привремено коришћење - губи право на поврат 
износа јемства и сматра се да је одустао од понуде, а право 
коришћења стиче следећи учесник са највећом понуђеном 
ценом.

18. Ако учесник који је Решењем одређен за 
Корисника не закључи Уговор у року од 15 дана од дана 
коначности Решења о давању туристичког простора на 
привремено коришћење, губи јемство а излицитрани и 
уплаћени износ се враћа учеснику.

19. На понуђени износ обрачунава се и ПДВ у висини 
од 20%, који се уплаћује приликом уплате излицитиране 
вредности.

Директор ДОО “Парк Палић”
Валерија Денч

На основу одредаба Уговора о оснивању Друштва са ограниченом одговорношћу за управљање развојем туристичког простора „Парк Палић“ Палић (пречишћен 
текст бр. 1163-1/2017 од 30.10.2017. године), Закона о туризму (Сл. Гласник РС бр. 17/2019), као и Одлуке о начину давања на привремено коришћење туристичког 
простора број: 75/2022 од дана: 28.01.2022.године, директор ДОО „Парк Палић” Палић објављује следећи:

ЈАВНИ ОГЛАС ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП 
ДЕЛОВА ТУРИСТИЧКОГ ПРОСТОРА

На основу Уговора о оснивању Друштва са ограниченом одговорношћу за управљање развојем туристичког 
простора „Парк Палић“ Палић (пречишћен текст бр. 1163-1/2017 од 30.10.2017. године), Закона о туризму (Сл. 
Гласник РС бр. 17/2019), као и предлога Комисије за давање на коришћење површине туристичког простора, 
у зони надлежности, ДОО „Парк Палић“ Палић:

ПОЗИВА
Све заинтересоване за привремено коришћење делова површине туристичког простора у зони 

надлежности ДОО “Парк Палић” Палић током манифестације „Прослава 1. маја 2022. године“, која ће се 
одржати у периоду од 30.04 - 03.05.2022. године, да се пријаве за заузимање истих предузећу ДОО “Парк 
Палић” Палић, почев од 07.03.2022. године до почетка одржавања наведене манифестације.

Детаљне информације о локацијама заинтересовани могу добити лично у ДОО „Парк Палић“ Палић на 
адреси Палић, Кањишки пут 17а или путем телефона 024/602-780 у периоду од 08,00-12,00 часова.

Делови површине туристичког простора се дају на привремено коришћење појединачно према Плану 
манифестације, у зависности од редоследа пријављивања и уплате накнаде за коришћење.

Будући корисник је обавезан да обезбеди од надлежних органа све потребне сагласности за обављање 
делатности на делу површине туристичког простора за коју се пријавио. О потребним сагласностима и 
осталим дозволама, или актима корисник се може обавестити код инспекцијских органа који су надлежни за 
контролу обављања конкретних делатности.

Пријаве могу да се поднесу почев од 07.03.2022. године, на основу чега ће се и вршити расподела места на 
манифестацији.

ДОО “Парк Палић”
Денч Валерија
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Pre desetak dana 
je zbog nešto 
toplijeg vreme-
na krenula ve-
getacija ozimih 

useva. Poljoprivredna struč-
na služba je ove godine odra-
dila veliki broj N-min anali-
za vezanih za količinu rezidu-
alnog azota u zemljištu u slo-
ju od 0-90 cm, a na bazi tog 
sadržaja, neke pretpostavlja-
juće mineralne sposobnosti i 
potrebe biljaka, razlike u ko-
ličini nadomestiće se mine-
ralnim đubrivima, a poljopri-
vredni proizvođači su dobili 
preporuke za njihovu prime-
nu  u prihrani.

Prema rečima direktora 
Poljoprivredne stručne služ-
be Damira Varge, količine se 
razlikuju od parcele do parce-
le. Postoje zemljišta koja nisu 
iziskivala prihranu, dok je 
bilo parcela koje su zahteva-
le i preko 100 kg azota, uglav-

nom kod pšenice i repice. 
Tamo gde je trebalo 

dati veću količinu preko 
60-70kg data je prepo-
ruka da se odradi prva, 
a kasnije korektivna pri-
hrana. S obzirom da 
nema padavina, sav azot 
koji je dat prvom prihra-
nom se nalazi u površin-
skim slojevima zemljišta 
i nema smisla za korek-
cijom, dakle potrebno je 
sačekati sa korektivnom 
prihranom, čak nije ka-
sno ni početkom apri-
la, ukoliko tokom marta 
bude padavina. Ukoliko 
ne bude padavina, pita-
nje je da li je uopšte treba 
raditi, jer mi ne možemo 

računati na vrhunske 
prinose, pošto neće biti 
dovoljno vlage u zemlji-
štu. Tako da za sada što 
se tiče korektivne prime-
ne, savet poljoprivredni-
cima je da sačekaju, save-
tuje Varga.

Pored pomenutih, Poljo-
privredna stručna služba po-
čela je analize za predsetve-
no đubrenje kukuruza, sun-
cokreta i šećerne repe, a re-
zultati, kada je reč o kukuru-
zu, govore da ima parcela gde 
nije potrebno nikakvo pred-
setveno đubrenje jer ima viš-
ka azota u zemljištu, dok je 
na pojedinim parcelama po-
trebno primeniti od 70 do 
80 kg. Za one poljoprivredne 
proizvođače koji nisu u mo-
gućnosti ili neće raditi anali-
zu, ne preporučuje se više od 
100 kilograma uree. 

Ovde se opet radi o ne-
dostatku vlage. Mi ćemo 

možda imati preko leta 
padavina, ali sa ovim đu-
brenjem doći će do po-
većane mineralizacije, 
oslobodiće se azot iz re-
zervi zemljišta i kukuruz 
će imati sasvim dovolj-
no azota za visoke prino-
se. Ukoliko se sada pre-
tera sa azotom, posto-
ji mogućnost, kao što je 
to bio slučaj prošle godi-
ne, da biljke izgore zbog 
viška azota. One će u po-
četku vegetacije inten-
zivno usvajati azot, biće 
jako bujne i tokom leta 
kada dođu visoke tempe-
rature, to će se negativno 
odraziti na biljke i više će 
stradati one parcele koje 

su da kažemo pređu-
brene, napominje Da-
mir Varga i dodaje da se 
to isto odnosi i na sun-
cokret, za koji savetu-
je primenu uree u ko-
ličini od 100 do 110 ki-
lograma po parceli, te 
da nije potrebno raditi 
analize svih parcela, jer 
konkretno kod onih na 
kojima se gaje stočarske 
kulture i stanje se unosi 
godinama, nema potre-
be za dodatnim đubre-
njem zemljišta zbog već 
postojeće količine.

Preporuka je da 
se za jare useve urea 
unosi pod zatvara-
nje brazde, jer joj 
je potreban jedan 
određeni period da 
se transformiše iz 
amidnog u nitratni oblik 
koji biljke usvajaju, a sa 
ovim temperaturama to 
je period od nekih me-
sec i po dana. Ukoliko se 
urea sada unese u zemlji-
šte, taman će biti pristu-
pačan azot za biljke po-
sle setve kada one klijaju 
i počinju da razvijaju ko-
ren. Urea može da se pri-
meni i pred setvu, ali tada 
će delovati nešto kasni-
je i produžiće vegetaci-

ju i onda je u jesen nešto 
sporije otpuštanje vode 
iz zrna kukuruza. Ukoli-
ko se negde urea prime-
ni neposredno pre setve, 

može da dođe do većeg 
procenta vlage u kukuru-
zu, što može da utiče i na 
cenu ove kulture, tako da 
savetujem da se urea pri-
meni sada, a amonijum - 
nitrat pre setve.

Na uljanoj repici pri-
mećeno je prisustvo Re-

pičine pipe

Trenutno je aktuelna i za-
štita uljane repice. Prema 
izveštaju Prognozno - izve-

štajne službe na poljima je 
registrovano prisustvo Repi-
čine pipe koja se ubušuje u 
stabljiku, polaže jaja gde se 
razvijaju larve koje oštećuju 

stabljiku i dovodi 
do krivljenja stabla 
i smanjenja prinosa. 

Repičina pipa 
registrovana je 
pre dve, dve i po 
nedelje i to su 
bile pojedinač-
ne jedinke, koje 
po pojavi mora-
ju dopunski da se 
hrane, pre nego 
što polažu jaja. 
U međuvremenu 
se pojavio jedan 
broj jedinki koje 
u sebi imaju jaja, 
ali imamo dosta 
jedinki koje su 
se kasnije javile, 
međutim prote-
klog vikenda pri-
mećena je ma-
sovna brojnost. 

Imajući u vidu trenut-
ne vremenske uslove, 
oni će malo usporiti in-
sekta u njegovim aktiv-
nostima, ali je potrebno 
izvršiti tretman, među-
tim treba voditi računa 
o vremenskim prilika-
ma, pre svega brzini ve-
tra.  Kako bi se postigla 
optimalna koncentraci-
ja insekticida, neophod-
no je da brzina vetra ne 
prelazi 2 metra u sekun-

di, tretman treba izvršiti 
u najtoplijem delu dana, 
a prioritet u tretmanu 
imaju biljke koje su ra-
nije zasejane.

Prihranu pšenice, uljane repice 
i kukuruza raditi sa oprezom

Damir Varga
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Ratari Vojvodi-
ne na nedavno 
održanim pro-
testima, traži-
li su od vlade, 

niže cene đubriva, ukidanje 
akciza za evrodizel, kontrolu 
uvoza mesa i mleka u prahu 
i za ratare veće subvencije po 
hektaru. Od svih ovih zahteva 
Vlada Srbije jedino je prihva-
tila zahev da se u ovoj godine 
subvecije za ratare  povećaju 
sa 4.000 na 8.000 dinara po 
hektaru.

Nismo baš dobili puno,- 
kaže Miroslav Kiš, sa Veru-
šića, vlasnik prve savreme-
ne farme goveda francuske 

rase limuzin u Srbiji. Reč je 
o kravama koje se ne muzu, 
takozvanom sistemu kra-
va-tele. A koliko je ta po-
moć za nas mala najbo-
lje ilustruje primer da u 
BiH subvencije za rata-
re iznosi 150 evra po hek-
taru a u Hrvatskoj i Ru-
muniji 350 evra. Mi smo 
skromno tražili da naše 
subvencije budu 16.000 
dinara( 136 evra) po hek-
taru, za sto hektara, kako 
je to bilo 2010.godine. 
Pored toga, mi plaćamo 
najskuplje dizel gorivo u 
Evropi. Cena dizel gori-
va u Srbiji iznosi 180 di-
nara (1,53 evra) po litru 
i sa ovom cenom imamo 

skuplje gorivo od Češke, 
Francuske i Italije. Nije 
prošao ni naš zahtev da 
se seljacima za svaki hek-
tar obezbedi 60 litara re-
gresirane nafte, bez akci-
ze za gorivo. U Srbiji od 
cene evrodizela država 
uzima sebi više od 50 od-
sto, znatno više od prose-
ka akciza u Evropi. Rata-
ri ne traže besplatnu naf-
tu od države, već samo 
da država ne zarađuje na 
seljacima. 

Pravu pometnju u poljo-
privredi napravio je enormni 

skok cena mineralnog đubri-
va. Prošle godine pred setvu 
đubrivo je koštalo 35 dina-
ra po kilogramu, a sada košta 
oko 120 dinara, tri i po puta 
skuplje.

Prošle godine (azotno 
đubrivo) KAN sam ku-
povao za 27 dinara (0,23 
evra), a sada ga plaćam 
85 dinara (0,72 evra), 
kaže Kiš. Izvesno je da će 
zbog poskupljenja, ratari šte-
deti na mineralnom đubrivu, 
smanjiti količine ili potpu-
no preskočiti zimsko prihra-
njivanje pšenice. To bi, dra-
stično smanjilo prinose, zbog 
čega bi štetu trpeli i država i 
proizvođači, ali i potrošači. 
Država zbog toga što neće biti 

velikih tržišnih viškova pše-
nice za izvoz, proizvođači jer 
neće moći da nadoknade već 
uložena sredstva u setvu, a 
potrošači će kupovati skuplji 
hleb”.

Miroslav Kiš sa suprugom 
Ivanom i sinovima Antoni-
jom i Andrejem, studentima 
Poljoprivrednog fakulteta u 
Novom Sadu, odlučili su da 
probaju nešto novo u stočar-
stvu. Uz pomoć države uve-
zli su 100 junica limuzin rase 
i na Verušiću kod Subotice 
otvorili farmu i prvi priplod-
ni centar za limuzin genetiku. 

Za potrebe govedarske farme, 
Miroslav Kiš sada obrađuje 
100 hektara zemlje, mahom 
uzete u zakup.

U ovom tovu limuzin 
goveda po sistemu kra-
va-tele, vidim neku si-
gurnost u poslu, - kaže Kiš. 
Nas seljake je muka natera-
la da uvek budemo optimi-
sti. To nas i drži u poslu. Kada 
posejemo, ne znamo kako će 
da rodi. Kad rodi, ne znamo 
kome ćemo da prodamo i ko-
lika će biti cena. Oremo i tovi-
mo uz nadu da će „biti bolje“. 

Poljoprivrednici Vojvodine 
ne žale se samo na male sub-
vencije koje se isplaćuju selja-
cima već i na problem što one 
kasne i po šest meseci.

Ako vam subvencije ka-
sne po godinu dana, ja u 
proizvodnju  moram da 
ulažem, bez znanja kada 
ću novac dobiti, - kaže Mi-
roslav Kiš. Ako predate za-
htev za subvencije u junu, 
vi bi trebali već u septem-
bru da dobijete taj novac, 
kupite kukuruz na jesen 

kada je i najeftiniji a ne 
na proleće kada su cene 
najveće. Ako sve ima rok 
naplate, kao što su stru-
ja i porezi, onda i sub-
vencije moraju da ima-
ju rok kada se najkasnije 
uplaćuju“.

Po Kišovim rečima, postoji 
kod nas još jedan agrarni pro-
blem, što nigde nije  jasno de-
finisano ko je poljoprivrednik 
u Srbiji, da li je to vlasnik ze-
mlje, ili onaj ko je obrađuje i 
živi od nje.

 Država treba to da 
reši i da samo poljopri-
vrednici mogu da budu 
korisnici državnih sub-
vencija. Kod nas se sva-
ko ko registruje više od 
pola hektara smatra se 
zemljoradnikom, a on je 
advokat, lekar ili direk-
tor banke. Zbog nedefi-
nisanja ko je   poljoppri-
vivrednik, mi trenutno 
u Srbiji imamo 600.000 
registrovanih poljopri-
vrednih gazdinstava, što 
je nemoguće“.

Novi podsticaji
Ministarstvo poljo-

privrede usvojilo je ovih 
dana novi pravilnik koji 
propisuje uslove i načine 
odobravanja podsticaja u 
stočarstvu.

Prema tom pravilniku 
subvencije za tov junadi 
iznosi 15.000 dinara po 
grlu, svinja 1.000 i jagnja-
di 2000 dinara. Samo za 
ove potrebe iz budžeta dr-
žave u 2022. godini biće 
potrošeno 4,48 milijardi 
dinara.

Od desetak zahteva Vladi Srbije, poljoprivrednicima  prihvaćen samo jedan. Subvencije za ratare povećane sa 
4.000 na 8.000 dinara, dok zahtevi kao što su smanjenje cene đubriva i ukidanje akciza za evrodizel, nisu prihva-
ćeni. Ratari Vojvodine evrodizel plaćaju 180 dinara( 1,53 evra) po litri, skuplje nego u Češkoj, Francuskoj i Italiji. 
Isplata državnih subvencija poljoprivrednicima kasni i do godinu dana.

Ratari traže niže cene đubriva, ukidanje akciza 
za evrodizel i veće subvencije po hektaru

Autor: Milutin Mitrić

Miroslav Kiš na svojoj farmi
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Opredeljenja 
Grada da do-
slednom poli-
tikom podsti-
caja ruralnog 

razvoja doprinosi da se po-
ljoprivrednici uspešnije nose 
sa problemima i teškoćama 
koje ih, kao i sve druge obla-
sti, prate poslednje dve godine 
u uslovima pandemije, uspeš-
no su realizovana u 2021. go-
dini, a puna pažnja biće usme-
rena i ove godine na sprovo-
đenje mera koje daju rezulta-
te. Ovo potvrđuje i Aleksandar 
Vitković, sekretar Sekretarija-
ta za poljoprivredu i zaštitu ži-
votne sredine, putem kojeg se 
planovi sprovode u delo.

Zemljište je bogatstvo 
koje mora da se očuva i, 
pošto se izrabljuje, stal-
no da se popravlja. Zato 
nije svejedno, ne samo 
zbog cena veštačkih mi-
neralnih đubriva nego i 
sa stanovništa ekologije, 
a takođe i uspešnosti po-
ljoprivredne proizvod-
nje, koliko se ulaže u pri-
hranu, odnosno dopunu 
hranljivih materija u ze-
mljištu. Da bi se došlo na 
pravu meru, potrebno je 
redovno analizirati sa-
stav oranica, i za to smo u 
budžetu prošle godine iz-
dvojili 2,5 miliona dinara. 
Uzeto je 1150 uzoraka sa 
790 parcela. Na taj način 
ispitano je oko 2250 hek-
tara, od čega 2100 otpa-
da na oranice, 160 hekta-
ra na voćnjake, pet na vi-
nograde i dva na plasteni-
ke. Cena analize po uzor-
ku iznosila je 2160 dina-
ra sa PDV-om, objašnjava 
Aleksandar Vitković.

Ono što je izuzetno značaj-
no jeste da se i sami poljopri-
vrednici javljaju da im se oba-
vi analiza poljoprivrednog 
zemljišta, jer nije svejedno 

koliko će đubriva dodati u 
njega.

Nekada, u vreme veli-
kih kombinata, o tome se 
nije mnogo vodilo raču-
na, veštačka i mineralna 
đubriva dodavala su se u 
velikim količinama. Sada 
je to drugačije i mnogo je 
efikasnije ako se zna koji 
elementi nedostaju a ko-
jih ima više, da bi razvoj 
poljoprivrednih kultura 
bio odgovarajući, a isto-
vremeno, pogotovo što se 
azota tiče, da se ne bi ispi-
rao i odlazio u podzemne 
vode. Treba znati da se 
azotom hrani biljka a ze-
mljište fosforom i kaliju-
mom, koji se teže ispira-
ju i bolje vezuju za čestice 

zemljišta i da višak nekog 
od ova tri makroelementa 
može da dovede do inhi-
bicije, odnosno da spreči 
usvajanje nekog elemen-
ta kojeg je manje u zemlji-
štu. Analize su pokaza-
le da je naše zemljište do-
sta raznovrsno po sasta-
vu, kaže Vitković, koji je i sam 
po struci agronom. 

Grad plaća kamate

Kamatni podsticaji još je-
dan su bitan elemenat mera 
ruralnog razvoja u Suboti-
ci i, sudeći prema iskustvu od 

prošle godine, i ove će za njih 
vladati veliko interesovanje 
među poljoprivrednicima.

Prošle godine poziv je 
raspisan dosta kasno, u 
julu, što znači posle žetve, 
i za to smo u budžetu ima-
li izdvojeno dva miliona 
dinara. Ali, dogodilo se da 
je odziv bio veoma veliki, 
čak 85 poljoprivrednika 
javilo se da na ovaj način, 
putem kredita, dođe do 
obrtnih sredstava i na taj 
način zatvori dosta tešku 
poljoprivrednu godinu, 
a 75 su postali korisnici 
ove olakšice. Mora se zna-
ti da Grad nije isplaćivao 
kompletnu kamatu nego 
5,4 odsto, a sami klijenti, 
koji su ugovor sklapali sa 
“Agrikol bankom” snosili 
su 0,6 odsto. Za ove pod-
sticaje, čiji je stepen isko-
rišćenosti bio oko 95 od-
sto, isplaćeno je milion i 
854 hiljade dinara, odno-
sno po jednom korisniku 
oko 25.000 dinara. Kre-
dit je bio na godinu dana 
a maksimalan iznos do 
500.000 dinara”, napomi-
nje Aleksandar Vitković. 

Ove godine u realizaciju 
ove podsticajne mere krenu-
lo se ranije, program za rural-
ni razvoj je već sačinjen i pri-
hvatilo ga je i Ministarstvo za 
poljoprivredu, pa će zainte-
resovani na vreme moći da 

planiraju podizanje kredita i 
svoja ulaganja u proizvodnju. 
Na pomoć će tako moći da ra-
čunaju i udruženja iz oblasti 
poljoprivrede.

Ovaj program će sada 
biti razmatran na Grad-
skom veću a zatim i na 
Skupštini Grada Suboti-
ce, što ćemo moći da oba-
vimo do kraja marta, da bi 
zatim raspisali javni poziv 
za banke. Taj postupak će, 
istina trajati oko mesec 
dana, ali svejedno će sve 
biti rešeno mnogo rani-
je nego prošle godine, jer 
smo sve što je neophodno 
uradili na vreme. Zainte-
resovani za kredite javiće 
se banci i sa njom sklopiti 
ugovore, a banka će nama 
dostaviti kome su odobre-
ni krediti. Ovo će biti šan-
sa i za udruženja iz obla-
sti poljoprivrede, koja se 
bave organizovanjem ra-
znih manifestacija, kao 
što su “Berbanski dani” 
i slično, da iskoriste ka-
matne podsticaje, a ona 
su značajna jer doprinose 
i razvoju turizma”, zaklju-
čuje Vitković.

Poljočuvari sa 
dži-pi-esom

Prema izveštaju za proš-
lu godinu, poljočuvari, pono-
vo aktivirani od pre nekoliko 

godina, na terenu su sačini-
li 288 zapisnika sa raznim po-
vodima – od gaženja njiva i 
raznih drugih poljskih šteta, 
pa do sporova oko pomeranja 
međa. Čak 207 takvih “čar-
ki” rešeno je usmenim dogo-
vorom između stranaka. U 35 
slučajeva izrečene su pisme-
ne opomene, 21 zapisnik pro-
sleđen je gradskoj inspekciji 
na dalje postupanje, dok je pet 
završilo u republičkoj inspek-
ciji, a 16 zahteva je poslato na 
prekršajni sud u Subotici. Po 
jedan zapisnik došao je na re-
šavanje preduzeću “DTD”, Že-
leznicama Srbije, JKP “Čistoći 
i zelenilu” i Javnom preduze-
ću “Putevi Srbije”.

Kontroliše se blizu 
80.000 hektara atarskih 
površina u okolini Subo-
tice i to je izuzetno veliki 
prostor da bi bio bez kon-
trole, zbog čega je potreb-
na poljočuvarska služ-
ba. Na sedam ljudi dola-
zi preko 10.000 hektara 
koje moraju da obiđu, ali 
oni su tako i birani da po-
znaju kraj za koji su nad-
ležni, izlaze i po pozivu 
građana, a opremljeni su 
odgovarajućom tehikom, 
imaju dži-pi-es uređaje i 
motocikle, tako da su ve-
oma mobilni”, kaže sekretar 
Sekretarijaza za poljoprivredu 
i zaštitu životne sredine Alek-
sandar Vitković.

Autor: Miodrag Radojčin

Analiza zemljišta ključna Analiza zemljišta ključna 
za dobar prinos!za dobar prinos!

Podsticaji Grada za ruralni razvoj u 2022. godini

Jedna od mera i ove godine biće pomoć poljoprivrednicima da analizom svojih oranica dođu do toga koliko im je 
i kakvih đubriva potrebno. Za kamatne podsticaje u 2021. vladalo je veliko interesovanje i posle žetve, ove godine 
će na sredstva moći da računaju ranije. Poljočuvarska služba kontroliše blizu 80.000 hektara u ataru i većina spo-
rova rešava se usmenim dogovorom

Poljočuvari su opremljeni dži-pi-es uređajima i motociklima obilaze teren

Aleksandar Vitković
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Grad

Programi koji 
su otvore-
ni 31. januara 
su javni pozivi 
za učešće u fi-

nansiranju mere obuka na 
zahtev poslodavaca,  za re-
fundaciju troškova podrške 
osobama sa invaliditetom 
koje se zapošljavaju pod po-
sebnim uslovima, za reali-
zaciju mere pripravništva za 
mlade sa visokim obrazova-
njem,  za subvenciju zara-
de osobe sa invaliditetom 
bez radnog iskustva, za re-
alizaciju mere pripravniš-
tva za nezaposlene sa sred-
njim obrazovanjem,  za rea-
lizaciju mere sticanja prak-
tičnih znanja, za organizo-
vanje sprovođenja javnih 
radova na kojima se anga-
žuju nezaposlene osobe sa 
invaliditetom,  za realizaci-
ju mere stručne prakse, za 
organizovanje sprovođenja 
javnih radova na kojima se 
angažuju nezaposlena lica, 
za dodelu subvencije za za-
pošljavanje nezaposlenih 
lica iz kategorije teže zapo-
šljivih, javni poziv nezapo-
slenim licima romske naci-
onalnosti za dodelu subven-
cija za samozapošljavanje 
i javni poziv nezaposleni-
ma za dodelu subvencije za 
samozapošljavanje.

Prema rečima Verice Vu-
jadinović direktorke filijale 
NSZ Severnobačkog okru-
ga, u poslednje vreme je sve 
više zainteresovanih poslo-
davaca za programe name-
njene osobama sa invali-
ditetom, jer Zakon o zapo-
šljavanju osoba sa invalidi-
tetom nalaže kompanijama 
da na svakih 20 zaposlenih 
imaju jednu zaposlenu oso-
bu sa invaliditetom, u su-
protnom poslodavac plaća 
penale.

Zakon je predvideo da 
ti penali budu u visini 
jednog ličnog dohodka 
odnosno oko 50.000 

dinara na mesečnom ni-
vou. Upravo je ova mera 
promenila navike po-
slodavaca, koji sada sve 
više traže osobe sa in-
validitetom. Mi trenut-
no na našoj evidenciji 
imamo oko 350 lica koji 
imaju kategoriju osobe 
sa invaliditetom, nama 
se poslodavac obraća a 
mi mu upućujemo lica 
koja bi mogla da rade taj 
posao, a na poslodavcu 

je da se opredeli za jed-
no lice, za koje će kon-
kurisati na naš program 
zapošljavanja osobe sa 
invaliditetom. Ove godi-
ne je izdvojeno 240.000 
dinara za zapošljava-
nje osobe sa invalidite-
tom, što je za 40.000 di-
nara više u odnosu na 
prethodnu godinu. Po-
red ovog programa po-
slodavci i NSZ mogu 
da kombinuju i pro-
gram refundacije troš-
kova zarade osobe sa in-
validitetom. Ovaj pro-
gram predviđa da po-
slodavac pored dobije-
nih 240.000 dinara, do-
bija i mesečnu refunda-
ciju zarade osobe sa in-
validitetom za celu godi-
nu, što je 40.000 dinara 
mesečno plus pripada-
jući porezi i doprinosi. 

Javni poziv za program 

samozapošljavanja je ta-
kođe jedan od najtraženi-
jih, a ove godine otvoren je 
do kraja marta. Direktor-
ka filijale NSZ Verica Vuja-
dinović kaže da je prethod-
ne godine putem ovog pro-
grama, 47 lica bilo uspešno 
samozaposleno.

Program je izuzetno 
tražen a mi smo i ove go-
dine odredili priorite-
te a to su uslužne delat-
nosti i proizvodnja. Za 

ovaj program ukupno 
smo namenili 300.000 
dinara za samozapošlja-
vanje, odnosno 330.000 
dinara za samozapošlja-
vanje osoba sa invalidi-
tetom. Uslov koji smo 

postavili prilikom do-
dele raspisivanja kon-
kursa i dodele sredstava 

jeste da lica posluju mi-
nimum godinu dana, 
odnosno da u tom peri-
odu ne zatvore firmu. 
Očekujemo i ove godi-
ne da imamo znatan 
broj prijava i da što više 
lica dobije sredstva za 
samozapošljavanje.

Posmatrajući Severno-
bački okrug, nezaposlenost 
je na veoma niskom nivou i 

u odnosu na druge regione u 
Srbiji.

Broj lica na našoj evi-
denciji se smanjuju, 

imamo nova zapošljava-
nja zahvaljujući velikoj 
ponudi radnih mesta. S 
obzirom na koronu i na 
sve što smo prošli, mi 
nemamo povećanje ne-
zaposlenosti, već napro-
tiv. Mogu da kažem da je 
naš okrug postigao sma-
njenje nezaposlenosti i 
u prethodnoj godini, taj 
broj je neznatan ali mi 
imamo smanjenje lica 
na evidenciji. Privreda i 
tržište rada se drži, po-
stoji ponuda radnih me-
sta i ljudi danas lakše 
dolaze do posla.

Pored pomenutih progra-
ma, i ove godine aktuelan 
je jedan od najzastupljeni-
jih programa koji se odno-
si na novo zapošljavanje, za 
koji NSZ izdvaja 200.000 
za svako novootvoreno rad-
no mesto i taj konkurs je 
otvoren do kraja novembra. 
Prethodne godine zapošlje-
no je 50 lica u Severnobač-
kog okrugu u okviru ovog 
programa, a ove godine oče-
kuje se sličan rezultat. 

Nezaposlenost manja, poslodavcima zanimljivi 
programi za osobe sa invaliditetom

Nacionalna služba za zapošljavanje je poslednjeg dana januara  raspisala  12 javnih poziva, namenjenih za sub-
vencionisanje za zapošljavanje. Subvencije su namenjene pre svega marginalizovanim grupama na tržištu rada 
kao što su mladi do 30 godina, stariji preko 50 godina, Romi i osobe sa invaliditetom, i upravo pripadnici ovih 
grupa imaće prednost prilikom zapošljavanja.

Novih 12 javnih poziva NSZ za subvencije u zapošljavanju

Verica Vujadinović
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U ponedeljak, oko 14 ča-
sova, dva državljanina Tuni-
sa fizički su napala našu osa-
mnaestogodišnju sugrađan-
ku, koja se kretala iz pravca 
Senćanskog puta prema cen-
tru grada.

Prema informacijama 
koje su potvrđene u Osnov-
nom javnom tužilaštvu, dva 
migranta su devojku nepri-
mereno dodirivali po raznim 
delovima tela, a u jednom 
momentu jedan od napada-
ča koji je posedovao nož, po-
kušao je da nesrećnu devoj-
ku povuče za ruku u jednu 
od sporednih ulica i u mo-
mentu otimanja ona je lakše 
povređena.

Devojka je uspela da 
se otrgne  i zatraži po-
moć. Obavestila je po-
licijsku upravu i svoje 

roditelje i brzom reak-
cijom subotičke polici-
je jedan od migranata, 
upravo onaj koji je po-
sedovao nož je uhvaćen, 
dok se za drugim i dalje 
traga. On je identifiko-
van kao izvršilac krivič-
nog dela, a mlada dama 
je otišla u Bolnicu gde je 
pregledana od strane le-
kara koji je konstatovao 
lake telesne povrede, a 
pružena joj je i psiho-
loška pomoć zbog pretr-
pljene traume, izjavila je 
Livija Panić Miletić, osnovni 
javni tužilac u Subotici.

Uhapšeni napadač je za-
držan u policiji u utorak je 
sproveden u Osnovno jav-
no tužilaštvo. Imajući u 
vidu da se ovo delo ne može 
okarakterisati kao pokušaj 

silovanja, Livija Panić Mi-
letić ističe da je ovaj napad 
kvalifikovan kao pokušaj ne-
dozvoljenih polnih radnji, 
a imajući u  vidu da je lice 
strani državljanin i neprime-
renost samog čina, Osnovno 
javno tužilaštvo će predložiti 
pritvor, dok će konačnu od-
luku doneti Osnovni sud u 
Subotici.

Migranti napali 
osamnaestogodišnju 

sugrađanku

Uhapšen jedan od napadača 
kod Autobuske stanice 

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Subo-
tici, brzom akcijom, uhapsili su u ponedeljak u popod-
nevnim satima tunižanskog državljanina M. A. (1987) 
neposredno nakon što je, kako se sumnja, lakše po-
vredio osamnaestogodišnju Subotičanku.

On i još jedan muškarac za kojim policija intenziv-
no traga se sumnjiče da su nedaleko od centra gra-
da presreli devojku i počeli da je vuku, ali ona je uspe-
la da se otrgne i prijavi ih pozorniku koji je bio u blizi-
ni. Povređena devojka je prevezena u bolnicu gde su joj konstatovane lake telesne povre-
de, dok je policija ubrzo uhvatila osumnjičenog. M. A. je određeno zadržavanje do 48 sati 
nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti priveden Osnovnom javnom tužilaštvu u Subotici.

Subotičanin  
stradao u požaru

U stambenom objektu na broju 14 u ulici Ferenci Ibolje 
u mesnoj zajednici Mali Radanovac, u utorak ujutru došlo 
je do požara u kojem je stradao sedamdesetčetvorogodiš-
nji Subotičanin.

Stariji muškarac je bio polupokretan i živeo je sam, a va-
tra je prema prvim informacijama izbila u jednom delu kuće, 
pretpostavlja se, u prostoriji koju je nastradali koristio. Prvi 
nezvanični podaci govore da je do požara došlo zbog cigare-
ta, jer je žrtva bila strastveni pušač, a kao mogućnost spomi-
nje se i plinska boca. U gašenju požara učestvovala su dva 
vatrogasna vozila i šest vatrogasaca.

Uhapšen državljanin Turske 
zbog krijumčarenja ljudi

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Subotici 
uhapsili su H. S. (1983) državljanina Turske, zbog postojanja 
osnova sumnje da je izvršio krivično delo nedozvoljen prelaz 
državne granice i krijumčarenje ljudi.

On se sumnjiči da je, uz novčanu naknadu, organizo-
vao prevoz četvorici turskih državljana do granice sa Mađar-
skom, kao i da je za to angažovao dvojicu muškaraca, jed-
nog iz Turske, a drugog iz Subotice. Policija je četvoricu tur-
skih državljana zatekla na Horgoškom putu. Osumnjičenom 
je, po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Subotici, određe-
no zadržavanje do 48 časova. Sudija za prethodni postupak 
mu je odredio pritvor do 30 dana.

Uhapšen još jedan diler
Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Subotici 

uhapsili su S. S. (1990) iz Subotice zbog postojanja osnova 
sumnje da je izvršio krivično delo neovlašćena proizvodnja i 
stavljanje u promet opojnih droga.

Policija je u stanu osumnjičenog pronašla više paketića sa 
oko 250 grama materije za koju se sumnja da je marihuana, 
digitalnu vagicu, kao i novac za koji se sumnja da je stečen 
prodajom narkotika. Osumnjičenom je određeno zadržava-
nje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden Vi-
šem javnom tužilaštvu u Subotici.

Za sedam dana izdato 
419 prekršajnih naloga

U periodu od 21. do 27. februara 2022. godine na područ-
ju Policijske uprave u Subotici dogodilo se 10 saobraćajnih 
nezgoda. U sedam saobraćajnih nezgoda dve osobe su teže 
povređene i sedam osoba je lakše povređeno dok je u tri sa-
obraćajne nezgode pričinjena samo materijalna šteta.

U navedenom periodu, policija je podnela 39 zahteva za 
pokretanje prekršajnog postupka, izdato je 419 prekršajnih 
naloga i iz saobraćaja je isključeno 29 vozača od kojih je za 
osam vozača određena mera zadržavanja zbog teške ili pot-
pune alkoholisanosti.

U toku protekle nedelje, pripadnici Odeljenja za vanredne 
situacije u Subotici imali su 16 intervencija.

Ovim putem, kao gradona-
čelnik, izražavam zabrinutost 
povodom napada na našu 
mladu sugrađanku, kod Au-
tobuske stanice. Brzom ak-
cijom subotičke Policijske 
uprave napadači su zaustav-
ljeni i želim da izrazim za-
hvalnost policijskim službe-
nicima koji revnosno obav-
ljaju svoj posao. Zaista je 
jako važno da se kritične tač-
ke u gradu posebno obezbe-
de i dodatno nadziru od stra-
ne MUP-a. Naša policija pre-
duzela je u prethodnom peri-
odu više uspešnih akcija kon-
trole nelegalnih migranata u 
Subotici i velike grupe su, u 

nekoliko navrata, vraćane na-
zad u migrantske centre na 
jugu zemlje.

Izražavamo punu podršku 
radu Policijske uprave u Su-
botici, uz naglašavanje važ-
nosti pronalaženja i lišavanja 
slobode drugog napadača na 
našu sugrađanku, a njoj i nje-
noj porodici pružićemo punu 
podršku da se posledice trau-
me koju je doživela prevazi-
đu. Subotica stoji uz svaku žr-
tvu nasilja i neće dozvoliti da 
se bilo ko oseća nebezbedno u 
našem gradu, izneo je u svom 
saopštenju povodom ovog 
događaja gradonačelnik Su-
botice, Stevan Bakić.

Bakić: Subotica stoji uz svaku žrtvu nasilja

Livija Panić Miletić
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Humanitarni bazar za dvogodišnju Leonu Kovač
FB grupa “Naše malo nekome je sve Subotica”, u nedelju, 06. marta od 15 do 18 časova u sali Tehnič-

ke škole “Ivan Sarić”, organizuje peti po redu Humanitarni bazar za našu sugrađanku, dvogodišnju Leonu 
Kovač kojoj je neophodan novac za lečenje. Prema rečima jedne od organizatora Dane Radomirović, pri-
preme za ovaj događaj su u punom jeku, a interesovanje donatora, preduzeća, kompanija, institucija kao 
i pojedinaca je veliko.

“Pozivamo sve zainteresovane koji žele da učestvuju, da li kao izlagači ili darodavci, da se 
jave meni ili Tijani Mijović putem Fejsbuka. Za sada sve protiče dobro i mi se nadamo da će 
ovaj bazar biti jednako uspešan kao i prethodni. Ovim putem pozivamo građane da se oda-
zovu i u što većem broju dođu da nas podrže u nedelju. Pored bogatog pratećeg programa 
očekuje nas i tombola, a mi upućujemo apel svima koji mogu, da daju svoj doprinos kako bi 
u što većem iznosu prikupljenih sredstava pomogli našoj maloj Leoni da ozdravi”.

Osim bazara, istog dana u 15 časova će u sportskom centru “Janko Pejanović” na Paliću, biti odigrana 
fudbalska utakmica humanitarnog karaktera između FK “Palić” i FSU “Graničar” sa Kelebije.

Organizatori pozivaju sve koje žele da učestvuju, a nisu u mogućnosti da lično prisustvuju bazaru i po-
seduju predmete koji im više nisu potrebni, a možda neko drugi može da ih koristi, da se takođe jave. Po-
trebni su i volonteri koji bi učestvovali u realizaciji radionica za decu, a pozivaju se i vredne domaćice da se 
pridruže i pripreme slaniše i slatkiše za prodaju. 

Objavljen poziv za dodelu priznanja „dr Ferenc Bodrogvari“
Komisija za dodelu zvanja i priznanja, objavila je Javni poziv za prikupljanje inicijativa za dodelu priznanja 

“dr Ferenc Bodrogvari” na teritoriji grada Subotice, objavljeno je na zvaničnom sajtu Grada.
Priznanje se dodeljuje istaknutim kulturnim stvaraocima ne starijim od 40 godina, u oblasti književnosti, 

likovne, muzičke, pozorišne i filmske umetnosti, koji su svojim delima i činjenjima doprineli razvoju kultur-
nog života grada ili dali doprinos na polju kulture u zemlji i inostranstvu,  uzimajući u obzir zapažena ostva-
renja u prethodnoj kalendarskoj godini.

Pismeni predlozi sa obrazloženjem, mogu se poslati poštom ili predati lično u Gradskom uslužnom centru 
na adresi, Skupština grada Subotice, Trg Slobode br. 1 sa naznakom “Za komisiju za dodelu zvanja i prizna-
nja – priznanje “dr Ferenc Bodrogvari”, a obavezno i u elektronskom obliku na e-mail adresu: gudrustdel@
subotica.rs. Sve dodatne informacije mogu se dobiti na internet stranici www.subotica.rs u odeljku Konkursi 
i oglasi, a rok za podnošenje predloga je 21. mart.

Gradska uprava obavešta-
va građane sa prebivalištem 
na teritoriji Grada Subotice, 
da mogu izvršiti uvid u deo 
Jedinstvenog biračkog spi-
ska za teritoriju Grada Su-
botice, tražiti upis, brisanje, 
izmenu, dopunu ili ispravku 
podataka na način i po po-
stupku utvrđenim zakonom. 
O zahtevu za promenu u delu 
Jedinstvenog biračkog spi-
ska za Grad Suboticu, nad-
ležni organ odlučuje u roku 
od 24 časa od prijema zahte-
va. Uvid u birački spisak, u 
skladu sa zakonom koji ure-
đuje zaštitu podataka o lič-
nosti, može se izvršiti i elek-
tronskim putem, na zvanič-
noj internet stranici Mini-
starstva državne uprave i lo-
kalne samouprave Republi-
ke Srbije, unošenjem poda-
taka o Jedinstvenom matič-
nom broju građana i registar-
skom broju lične karte, odno-
sno pasoša. Nakon donoše-
nja Odluke o raspisivanju iz-
bora za predsednika Republi-
ke, Gradska uprava izvršiće 
upis svih maloletnih lica, za 
koje poseduje podatke i koja 
biračko pravo stiču najkasni-
je na dan sprovođenja izbora, 

tj. 03. aprila 2022. godine.
Interno raseljena lica (lica 

koja imaju prebivalište na te-
ritoriji Autonomne pokrajine 
Kosovo i Metohija, a boravi-
šte na teritoriji Grada Subo-
tice) mogu izvršiti uvid u deo 
Jedinstvenog biračkog spiska 
za područje Grada Subotice 
i tražiti upis, brisanje, izme-
nu, dopunu ili ispravku Je-
dinstvenog biračkog spiska 
uz prikaz lične karte ili put-
ne isprave.

Najkasnije pet dana pre 
dana zaključenja Jedinstve-
nog biračkog spiska, građani 
mogu podneti zahtev Grad-
skoj upravi da se u Jedinstve-
ni birački spisak upiše poda-
tak da će birač na izborima za 
predsednika Republike gla-
sati prema mestu boravišta u 
zemlji.

Birači koji imaju boravi-
šte u inostranstvu, mogu pre-
ko diplomatsko - konzular-
nog predstavništva Repu-
blike Srbije, a najkasnije pet 
dana pre dana zaključenja bi-
račkog spiska, podneti zah-
tev da se u birački spisak upi-
še podatak da će na pred-
stojećim izborima za pred-
sednika Republike glasati u 

inostranstvu.
Jedinstveni birački spisak 

zaključuje se 18. marta 2022. 
godine u 24,00 časa.

Nakon zaključenja Jedin-
stvenog biračkog spiska, Mi-
nistarstvo državne uprave i 
lokalne samouprave Repu-
blike Srbije, vrši sve prome-
ne u biračkom spisku (upis, 
brisanje, izmenu, dopunu ili 
ispravku) na način i po po-
stupku utvrđenim zakonom 
sve do 72 časa pre dana odr-
žavanja izbora.

Zahtev za vršenjem pro-
mene u Jedinstvenom birač-
kom spisku podnosi se Mi-
nistarstvu državne uprave i 
lokalne samouprave Repu-
blike Srbije, Beograd, Bir-
čaninova 6, odnosno Grad-
skoj upravi Grada Subotice. 
O neposredno podnetom za-
htevu za vršenje promene u 
Jedinstvenom biračkom spi-
sku, Ministarstvo državne 
uprave i lokalne samoupra-
ve Republike Srbije na način 
i po postupku propisanim 
zakonom donosi rešenje od-
mah, a najkasnije u roku od 
24 časa od prijema urednog 
zahteva.

Građani Grada Subotice 

od 03. marta 2022. godine, 
mogu izvršiti uvid u deo Je-
dinstvenog biračkog spiska 
za područje Grada Subotice, 
tražiti upis, brisanje, izme-
nu, dopunu ili ispravku Je-
dinstvenog biračkog spiska 
uz prikaz važeće lične karte 
ili putne isprave, a prema sle-
dećem rasporedu:

ZA NASELJENO ME-
STO SUBOTICA, KELEBIJA, 
MALA BOSNA I BIKOVO:

Svakog radnog dana od 
7:00 do 16:00 časova, subo-
tom od 9:00 do 12:00 časova 
u prostorijama Sekretarijata 
za opštu upravu i zajedničke 
poslove Gradske uprave Gra-
da Subotice — Služba za op-
štu upravu i zajedničke po-
slove, objekat Gradska kuća, 
II sprat, soba 215, a najka-
snije do 18. marta 2022. go-
dine do 24:00 časova kada 
se Jedinstveni birački spisak 
zaključuje.

MESNA KANCELARI-
JA PALIĆ za naseljena me-
sta Palić, Šupljak, Hajduko-
vo i Bački Vinogradi: u pro-
storijama Mesne kancelarije 

Palić, svaki radni dan od 7:00 
do 15:00 časova.

MESNA KANCELARIJA 
BAJMOK za naseljena me-
sta Bajmok i Mišićevo: u pro-
storijama Mesne kancelari-
je Bajmok, utorkom, sredom 
i petkom od 7:00 do 15:00 
časova.

MESNA KANCELARIJA 
ČANTAVIR za naseljena me-
sta Čantavir, Višnjevac i Bač-
ko Dušanovo: u prostorijama 
Mesne kancelarije Čantavir, 
ponedeljkom, sredom i pet-
kom od 7:00 do 15:00 časova.

MESNA KANCELARI-
JA TAVANKUT za naseljena 
mesta Gornji Tavankut, Do-
nji Tavankut i Ljutovo: u pro-
storijama Mesne kancelari-
je Tavankut, ponedeljkom i 
četvrtkom od 7:00 do 15:00 
časova.

MESNA KANCELARIJA 
STARI ŽEDNIK za naselje-
na mesta Stari Žednik, Novi 
Žednik i Đurđin: u prostori-
jama Mesne kancelarije Stari 
Žednik, utorkom i četvrtkom 
od 7:00 do 15:00 časova.

U toku uvid u birački spisak
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Конкурс се расписује ради пружања финансијске 
подршке  медијским садржајима који доприносе 
остваривању јавног интереса у области јавног 
информисања, дефинисаног чланом 15. Закона о јавном 
информисању и медијима и то:

• истинито, непристрасно, правовремено и 
потпуно информисањe свих грађана Града Суботице,

• истинито, непристрасно, правовремено и 
потпуно информисањe на матерњем језику  припадника 
националних мањина које живе на територији града 
Суботице,

• очувањe културног идентитета српског народа 
и националних мањина које живе на територији града 
Суботице;

• информисањe особа са инвалидитетом и 
других мањинских група; 

• подршка производњи медијских садржаја у 
циљу заштите и развоја људских права и демократије,

• унапређивања правне и социјалне државе, 
слободног развоја личности и заштите деце и младих, 
развоја културног и уметничког стваралаштва, развоја 
образовања, укључујући и медијску писменост као део 
образовног система, развоја науке, развоја спорта и 
физичке културе и заштите животне средине и здравља 
људи;

• унапређивањe медијског и новинарског 
професионализма.

I   НАМЕНА КОНКУРСА 

Намена конкурса је:
- остваривање јавног интереса грађана града Суботице, 

у области јавног информисања, развој медијског 
плурализма, увођење, побољшање  или проширење  
програмских садржаја у новинама или електронским 
медијима на српском језику и на језицима националних 
мањина, који се посебно односе на заштиту и развој 
људских права и демократије, унапређивања правне и 
социјалне државе, економску, друштвену и културну 
проблематику,  мањинске друштвене групе, питања из 
области социјалне заштите, заштите  интереса особа са 
инвалидитетом и обезбеђивања њиховог равноправног 
уживања права на слободу мишљења и изражавања, 
друштвене бриге о деци, положаја младих или старијих 
грађана, родну равноправност, заштиту животне 
средине и здравља људи, развој и неговање културе и 
уметности на територији града Суботице, афирмација 
мултикултуралности, развој интеркултурализма, 
подстицање вишејезичних програма, путем медија који 
се дистрибуирају или емитују програм на територији 
града Суботице, а од посебног су значаја за јавно 
информисање грађана града Суботице, укључујући и 
интернет странице уписане у регистар медија. 

Средства опредељена за овај конкурс износе 
40.100.000,00 динара.

Најмањи износ средстава који се може одобрити по 
пројекту износи 100.000,00 динара, а највећи износ 
средстава по пројекту износи 5.000.000,00 динара.

Средства намењена суфинансирању пројеката 
производње медијског садржаја се обрачунавају у бруто 
износу (износу пре одбитка пореза и других накнада) и 
исплаћују се једнократно.

Учесник конкурса за суфинансирање пројеката 
производње медијских садржаја за штампане медије, 
радио, интернет медије и новинске агенције, који 
су локалног значаја и доприносе остварењу јавног 
интереса у јавном информисању, може поднети захтев 

за суфинансирање највише до 80% вредности пројекта, 
док учесник конкурса за суфинансирање пројеката 
производње медијских садржаја за телевизију, може 
поднети захтев за суфинансирање највише до 50% 
оправданих трошкова пројекта производње медијских 
садржаја који доприносе остваривању јавног интереса у 
јавном информисању.

Оправдани трошкови су трошкови који су настали у 
вези са израдом медијског садржаја, а нарочито:

1. Процењени бруто трошкови зарада и накнада 
ангажованих лица на производњи медијских садржаја;

2. Трошкови закупа простора, опреме, локације и 
друге неопходне материјалне и нематеријалне имовине 
за потребе производње медијских садржаја;

3. Трошак употребе сопствене имовине 
(амортизација);

4. Трошкови увођења нових технологија са 
циљем унапређења услуге јавног информисања 
(дигитализација, прилагођавање медијских садржаја 
особама са инвалидитетом и др.);

5. Трошкови истраживања малог опсега која има 
за циљ боље разумевање навика коришћења медија, 
степен медијске писмености и положаја друштвено 
осетљивих група у медијима.

Оправданим трошковима не сматрају се трошкови 
издаваштва, трошкови дистрибуције и трошкови 
промоције.

Ако учесник на тржишту, поред израде конкретног 
медијског садржаја обавља и друге делатности у вези 
са израдом медијског садржаја или истовремено 
производи више медијских садржаја коришћењем 
или ангажовањем истих ресурса (нпр. људских, 
материјалних или нематеријалних), у оправдани 
трошак улази сразмерни удео у заједничким 
трошковима продукције.

Средства додељена учесницима на конкурсу не смеју 
допринети повећању основних средстава корисника, 
односно проширењу постојећих делатности, нити 
обједињавању медија (медијска концентрација) и 
оснивању и / или регистровању нових учесника на 
тржишту док се средства не смеју користити за друге 
наменне, а нарочито производњу других медијских 
садржаја (преливање срдстава).

II   ПРАВО УЧЕШЋА

На  Конкурсу може учествовати:
1. издавач медија чији медиј је уписан у Регистар 

медија који се води у Агенцији за привредне регистре, 
са подацима уписаним у складу са Законом; а који 
емитује/дистрибуира медијски садржај на територији 
Града Суботице, 

2. правно лице, односно предузетник који се бави 
производњом медијских садржаја и који приложи доказ 
да ће суфинансиран медијски садржај бити реализован 
путем медија који је уписан у Регистар медија који 
емитује/дистрибуира медијски садржај на територији 
Града Суботице.

Корисници државне помоћи за производњу 
медијиских садржаја у штампаном и дигиталном 
формату могу бити микро, мала и средња правна лица 
и предузетници.

Учесник конкурса може конкурисати само са једним 
пројектом  на једном конкурсу у колико није већ започет 

у тренутку пријаве на конкурс. Ако је учесник конкурса 
издавач више медија, може на конкурсу учествовати с 
једним пројектом за сваки медиј уколико тај пројекат 
није већ започет у тренутку пријаве на конкурс. 

На Конкурсу не могу учествовати:
1. Издавачи који се финансирају из јавних 

прихода: републички и покрајински јавни медијски 
сервиси, односно Јавна медијска установа ,,Радио-
телевизија Србије’’ и Јавна медијска установа ,,Радио-
телевизија Војводине’’ и оснивачи медија који примају 
редовну субвенцију из Буџета Републике Србије и 
Буџета АП Војводине.

2. Издавачи који су у претходном периоду добили 
средства из буџета Града Суботице намењена пројектном 
суфинансирању, а нису у уговором прописаном року и 
форми поднели наративни и финансијски извештај и 
издавачи за које се утврди да су средства ненаменски 
трошили. 

Учесник конкурса који је у текућој календарској 
години већ користио средства намењена пројектном 
суфинансирању у области јавног информисања на 
републичком, покрајинском или локалном нивоу, 
може учествовати на конкурсу за суфинансирање 
истог пројекта само још једном у тој години, и то у 
износу који, уз средства која је већ добио, не прелази 
80% вредности пројекта за суфинансирање пројеката 
производње медијских садржаја за штампане медије, 
радио, интернет медије и новинске агенције, односно 
50% вредности пројеката за суфинансирање пројеката 
производње медијских садржаја за телевизију. 

Право учешћа на конкурсу немају лица која се налазе 
у поступку повраћаја државне или де минимис помоћи 
као и лица која су била у тешкоћама у смислу Уредбе 
о условима и критеријумима усклађености државне 
помоћи за санацију и реструктуирање учесника на 
тржишту у тешкоћама („Службени гласник РС“, број 
62/21) на дан 31. децембра 2019. године.

III  КРИТЕРИЈУМИ ЗА ОЦЕНУ ПРОЈЕКАТА

Критеријуми на основу којих ће се оцењивати 
пројекти пријављени на конкурс су: 

1)  мера  у којој је предложена пројектна активност 
подобна да оствари јавни  интерес у области јавног 
информисања; 

2) мера  пружања веће гаранције привржености 
професионалним и етичким медијским стандардима.

На основу критеријума  посебно се оцењује: 
1. Значај пројекта са становишта:
• остваривања јавног интереса у области јавног 

информисања;
• остваривање намене конкурса;
• усклађености пројекта са реалним 

проблемима, потребама и приоритетима циљних група; 
• идентификованих  и јасно дефинисаних 

потреба  циљних група;
• заступљености  иновативног елемента у 

пројекту и новинарско истраживачког приступа.
2. Утицај  и изводљивост са становишта:
• усклађености планираних активности са 

циљевима,  очекиваним резултатима и потребама 
циљних група;

• степена утицаја пројекта на квалитет 
информисања циљне групе;

• мерљивости индикатора који омогућавају 
праћење реализације пројекта;

• разрађености и изводљивости  плана 
реализације пројекта;

• степена развојне и финансијске одрживост 

На основу члана 18. став 1. и 19. ст.1. и 2. Закона о јавном информисању и медијима („Службени гласник РС“, број 83/14, 58/15 и 12/16 – аутентично 
тумачење),), Одлуке о буџету Града Суботица  за 2022. годину («Службени лист Града Суботице», бр. 39/21), Правилника о суфинансирању пројеката 
за остваривање јавног интереса у области јавног информисања («Службени гласник РС»,бр.16/16 и 8/17) и Решења број: II-401- 96/2022 од 24.01.2022.
године, Градоначелник Града Суботице дана 28.02.2022. године расписује

Ј А В Н И   П О З И В 
за учешће на конкусу за  суфинансирање проjеката производње медијских садржаја из области jавног 

информисања у 2022. години
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пројекта (позитивни ефекти пројекта настављају се 
након што се оконча подршка).

3. Капацитети са становишта:
• степена организационих и управљачких 

способности предлагача пројекта;
• неопходних  ресурса за реализацију пројекта;
• стручних и професионалних референци 

предлагача пројекта, које одговарају  предложеним 
циљевима и активностима пројекта.

4. Буџет и оправданост трошкова са становишта:
• прецизности и разрађености буџета  пројекта, 

који показује усклађеност предвиђеног трошка са 
пројектним активностима;

• економске оправданости предлога буџета у 
односу на циљ и пројектне активности.

На основу критеријума посебно се оцењује:
1. да ли су учеснику конкурса изречене мере  

од стране државних органа,  регулаторних тела или 
тела саморегулације у последњих годину дана, због 
кршења професионалних и етичких стандарда (податке 
прибавља стручна служба од Регулаторног тела за 
електронске медије, за електронске медије, а од Савета 
за штампу, за штампане и онлајн медије);

2. доказ о томе да су након изрицања казни или 
мера предузете активности које гарантују да се сличан 
случај неће поновити.

 Поред наведених критеријума пројекат ће 
се вредновати и на основу следећих специфичних 
критеријума:

        
• Специфични критеријуми за оцењивање 

пројеката производње медијских садржаја из области 
јавног информисања:

1. да је пројекат од посебног значаја за 
информисање становништва на територији Града 
Суботице;

2. доступност медијског садржаја што већем 
броју корисника на територији Града Суботице;

3. (не)заступљеност теме у медијима доступним 
грађанима града Суботице;

4. актуелност теме;
5. мера у којој предложени пројекат доприноси 

афирмацији мултикултуралности;
6. мера у којој предложени пројекат доприноси 

унапређењу права на информисање припадника 
националних мањина на територији Града Суботице  на 
матерњем језику;

7. мера у којој предложени пројекат доприноси 
унапређењу стваралаштва у области културног и 
језичког идентитета националних мањина;

8. мера у којој предложени пројекат 
мултијезичког и интеркултуралног карактера 
доприноси развоју дијалога, бољег упознавања и 
разумевања између различитих заједница;

9. мера у којој предложени пројекат доприноси 
унапређењу положаjа особа са инвалидитетом;

10. мера у којој предложени пројекат доприноси 
развоју инклузивног друштва.    

• Специфични критеријуми за оцењивање 
пројеката  организовања и учешћа на стручним, 
научним и пригодним скуповима, као и пројеката 
унапређивања професионалних и етичких стандарда у 
области јавног информисања: 

1. мера у којој предложени пројекат доприноси 
унапређењу и промоцији медијског и новинарског 
професионализма, новинарске аутономије и 
саморегулације;

2. мера у којој предложени пројекат доприноси 
упознавању јавности са развојем и новим достигнућима 
у медијском сектору и

3. мера у којој пројекат доприноси унапређењу 
медијске писмености.

  IV    РОКОВИ И ОПШТЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Конкурс је отворен 15 дана од дана објављивања 
на сајту града Суботице www.subotica.rs у рубрици 
Конкурси и огласи, у листовимa Суботичке новине, 
Маgyar Szó и Hrvatska Riječ и у «Службеном листу 
Града Суботице», односно од 04.03.2022. године до 
19.03.2022. године.

Пријаве се подносе на прописаном образцу.
Пријаве које стигну ван прописаног рока или на 

погрешном образцу, неће се разматрати. 

Учесник конкурса који је поднео пројекат 
са непотпуном или непрецизно попуњеном 
документацијом, обавештава се да недостатак отклони 
у накнадно одређеном року.

Пројекат учесника конкурса који у накнадно 
одређеном року не достави тражену документацију, не 
разматра се.

Конкурс и образац (образац пријаве и образац буџета 
пројекта) доступни су на интернет страници Града: 
www.subotica.rs,  у рубрици конкурси и огласи, за све 
време трајања Конкурса.

Пријаве са документацијом слати у штампаном 
облику, у затвореној коверти, предајом у Градски 
услужни центар Града Суботице, Трг слободе 1,  или 
поштом, са назнаком „Конкурс за суфинансирање 
пројеката производње медијских садржаја из области 
јавног информисања“. Пријаве за Конкурс потребно је  
обавезно доставити и у електронском облику, на е-маил 
адресу: konkursinformisanje@subotica.rs.

Конкурсни материјал се не враћа.
Одлука о расподели средстава доноси се најкасније у 

року од 90 дана од дана закључења Конкурса.
Одлука о расподели средстава биће објављена на 

интернет страници Града: www.subotica.rs, и биће 
достављена свим учесницима конкурса у електронској 
форми.

Корисник средстава је дужан да извештај о 
реализацији утрошених средстава достави до 15.01.2023. 
године на обрасцу који се може наћи на званичној 
интернет страници Града: www.subotica.rs.

Додатне информације могу се добити радним 
данима од 8,00 до14,00 часова на телефон 024/626-
850, у Секретаријату за друштвене делатности Градске 
управе Града Суботице.

V    ДОКУМЕНТАЦИЈA

Учесник Конкурса је обавезан да достави следећу 
документацију:

1. Попуњени и оверен пријавни Образац 1 у два 
примерка

- попуњен предлог пројекта, и
- попуњен буџет пројекта
Образац се преузима са интернет странице Града: 

www.subotica.rs, рубрика Конкурси и              огласи ( 
Образац 1)

2. Копије следећих докумената у једном примерку:
- решење о регистрацији правног лица или 

предузетника у Агенцији за привредне регистре;
- решење о регистрацији медија у Регистру медија 

који се води у Агенцији за привредне регистре са 
подацима уписаним у складу са Законом о јавном 
информисанју и медијима;

- потврда Народне банке Републике Србије да нема 
евидентиране основе и налоге у принудној наплати ( да 
нема блокиран рачун);

- дозвола за емитовање радио и/или ТВ програма 
издата од Регулаторног тела за електронске медије;

- оверена изјава/сагласност медија ( или више њих) 
да ће програмски садржај бити емитован/објављен у 
том медију ( обавезно само за правна лица односно 
предузетника који се бави производњом медијских 
садржаја и који су регистровани за продукцију 
телевизијског и радијског програма);

- потписана изјава учесника на конкурсу о томе да 
ли је учеснику за исти пројекат бећ додељена државна 
помоћ у текућој фискалној години и по ком основу, за 
производњу медијских садржаја за телевизију;

               - Потписана изјава учесника да се не налази 
у поступку повраћаја државне или de minimis помоћи, 
као и да нису били у тешкоћама на дан 31. Децембар 
2021. Године;

                 -  Потписана изјава учесника да пројекат не 
може реализовати на други начин, без помоћи државе, 
односно субвенцијом

 - визуелни приказ предложеног медијског садржаја ( 
трејлер, примерак новина, џингл и сл.)

 VI     ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У РАДУ КОМИСИЈЕ

Позивају се новинарска и медијска удружења, 
регистрована најмање три године (приложити доказ 
о регистрацији) пре датума расписивања Конкурса, да 
предложе чланове конкурсне комисије. Уз предлог за 
чланове комисије, новинарска и медијска удружења 

прилажу и доказ о регистрацији тог удружења у 
Регистар удружења.

 Позивају се и медијски стручњаци заинтересовани 
за учешће у раду комисије да  писаним путем предложе 
своје чланство у Комисији.

Уз предлог за чланове Комисије доставити и 
професионалну биографију предложеног лица. 

Удружење и појединци, предлоге за члана 
Комисије достављају најкасније у року од 15 дана од 
дана објављивања Конкурса, односно до 19.03.2022.
године, Градоначелнику Града Суботице, на адресу 
Трг слободе 1, 24000 Суботица.

Предложена лица не смеју бити у сукобу интереса 
нити обављати јавну функцију, у складу са правилима 
о борби против корупције.

VII    ПОСТУПАК ДОДЕЛЕ СРЕДСТАВА

О додели средстава, на предлог Конкурсне комисије, 
одлучује Градоначелник  Града Суботице,  решењем.

Уколико пројекти или одређени број пројеката 
нису у складу са циљевима и критеријумима конкурса, 
Градоначелник може, на предлог конкурсне комисије, 
донети решење да се неће распоредити средства или 
део средстава.

Решењем о додели средстава може бити одређен 
исти или мањи износ средстава од оног који је тражен 
у појединачној конкурсној пријави.

Уколико је решењем о додели средстава за 
појединог корисника одређен мањи износ од оног који 
је тражен у конкурсној пријави, корисник средстава 
дужан је да пошаље ревидиран буџет пројекта, којим 
спецификује намену средстава, а у складу са износом 
који му је решењем додељен.

            Корисник средстава може ревидираним 
буџетом пројекта тражити да му пројекат сразмерно 
краће траје или да умањи део програмских ставки, 
уважавајући природу пројекта за који су му одобрена 
средства. 

Градоначелник и корисник средстава закључују 
уговор о међусобним правима и обавезама.

            Корисник средстава може доставити 
обавештење о томе да одустаје од средстава која су му 
додељена.  

Са корисником средстава, уколико му је 
рачун у блокади, неће бити  закључен уговор са 
Градоначелником, односно неће му се пренети 
средства на рачун уколико му рачун буде блокиран 
након закључења уговора. 

Одобрена средства се користе искључиво за 
намене за којe су додељена, а корисник средстава је 
дужан да Градоначелнику Града Суботице, достави 
извештај о реализацији пројекта, материјални  доказ 
о реализацији и дистрибуцији односно емитовању, 
као и о наменском коришћењу додељених средстава у 
прописаном року.

VIII ЗАШТИТА ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ
       
Сви подаци о личности који буду достављени 

Секретаријату за друштвене делатности биће 
обрађивани искључиво у сврху учешћа у јавном 
позиву, а у складу са Законом о заштити података о 
личности. 

Приступ личним подацима имаће само овлашћена 
лица Секретаријата за друштвене делатности која 
су обавезана на чување поверљивости података о 
личности и неће их откривати трећој страни осим ако 
је то неопходно у сврху контроле поступка спровођења 
јавног позива или ревизије. 

Секретаријат за друштвене делатности чуваће 
податке о личности у року предвиђеним законом уз 
примену одговарајућих техничких, организационих и 
кадровских мера.

Лица чији се подаци обрађују имају право на 
приступ, исправку и брисање својих података, 
право на ограничење обраде својих података, права 
на приговор и право на притужбу Поверенику за 
информације од јавног значаја и заштиту података о 
личности.

За учешће на јавном позиву, Ваша је законска 
обавеза да нам дате Ваше личне податке, тачне и 
потпуне. У супротном нећете моћи да остварите Ваше 
право учешћа. 

Градоначелник
Стеван Бакић, с.р.
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Zoološki vrt na 
Paliću od 01. 
marta ima novo 
radno vreme, 
a svi posetio-

ci koji žele da provedu vreme 
u prirodi razgledajući živo-
tinje, mogu ga posetiti svaki 
dan od 9 do 17 časova. Iako je 
još uvek hladnije vreme, pre-
ma rečima biologa Jelene To-
ljagić, većina životinja je na-
polju, a jedino čega posetio-
ci mogu biti uskraćeni jeste 
da vide jedan deo majmuna, 
jer su oni zatvoreni zbog ne-
što nižih temperatura.

Naravno imamo vrste 
majmuna koje posetio-
ci mogu videti kroz sta-
klo u objektu Eko cen-
tra, a ukoliko bude sun-
čano bez padavina, sve 

životinje su napolju tako 
da se mogu videti i kami-
la i zebra koje će u sluča-
ju veće kiše ostajati unu-
tra, ali što se tiče svih ve-
likih mačaka, biljojeda 
gde su antilope, lame, al-
pake, bizoni, medvedi i 
ptice, oni mogu se videti.

U Zoološkom vrtu je 27. 
januara na svet došlo mla-
dunče alpake. Ove godi-
ne nas je, pošto se to ne 
dešava baš u ovom pe-
riodu, iznenadila žen-
kica alpake. Ona je veo-
ma interesantna, živah-
na i radoznala, a s ob-
zirom da je joj je mama 
šarena, specifična je po 
tome što je bela, a na le-
đima ima crnu šaru u 
obliku srca, ističe Tolja-
gić. Protekle godine od fe-
bruara do juna, Zoološki vrt 

postao je bogatiji za broj-
ne prinove, kada su na svet 
došle bebe lame, alpake, a 
rodilo se i mladunče bizona. 
Takođe, krajem prošle go-
dine rođeno je i mladunče 
De Braza majmuna, koja je 

veoma retka i zaštićena vr-
sta životinje.

Imajući u vidu da smo mi 
jedini u Srbiji imali tu vr-
stu majmuna, svakako da 
nam je drago da smo baš mi 

dobili prvo mla-
dunče. Takođe, 
podsetiću da smo 
od prošle godi-
ne bogatiji za mla-
dunče bizona koje 
je prvi potomak ro-
ditelja koji su kod 
nas i takva deša-
vanja nas uvek ra-
duju i voleli bismo 
da ih bude još. Još 
uvek nemamo na-

znaka da neka životinja nosi 
mladunče, a mi smo sigurni 
da ćemo i ove godine imati 
nove stanovnike, naglašava na 
kraju biolog Jelena Toljagić.

Mono melodrama, feno-
menalna gluma i gromoglasni 
aplauzi, obeležili su još jedno 
premijerno veče u subotičkom 
Narodnom pozorištu gde su na 
sceni glumci srpske drame  us-
pešno dočarali Nušićev komad 
“Ne očajavajte nikad“, čiju reži-
ju potpisuje Olja Đorđević.

Pored mnogobrojne pu-
blike, premijeri je prisustvo-
vao i upravnik Beogradskog 
narodnog pozorišta, proslav-
ljeni glumac Svetislav Gon-
cić koji je nakon predstave 
iskazao veliko zadovoljstvo i 
pohvalio čitavu ekipu koja je 
učestvovala u stvaranju ove 
predstave.

Predstava „Ne očajavaj-
te nikad“, kako je rekla redi-
teljka Olja Đorđević, nije toli-
ko poznat  Nušićev komad ali 
poseduje izuzetnu građu i ša-
lje odličnu poruku.

Tekst je slabije poznat 
jer je u jednom periodu 

bio i izgubljen a Nušić 
ga je pisao u teškom pe-
riodu života posle Prvog 
svetskog rata, u kojem je 
izgubio sina. Posle ovog 
događaja odlučio je da ni-
kad ne piše komedije ali 
nakon odlaska u Fran-
cusku ubedili su ga pri-
jatelji da ipak proba da 

napiše tekst koji ima do-
sta  manjkavosti jer ga je 
pisao čovek koji više nije 
imao životne radosti. Je-
dan od likova Gustav gine 
na Marni u Prvom svet-
skom ratu da bi se na kra-
ju ispostavilo da on nije  
mrtav što je negde vero-
vatno bila i njegova želja, 

kada se uzme u obzir nje-
gova životna priča, kaže 
rediteljka Đorđević dodaju-
ći da je predstavu morala da 
prilagodi jer je ista pravljena 
za francusku publiku, sa fran-
cuskim likovima gde se Nušić 
i nije nabolje snašao, jer ono 
što je najbolje poznavao bio je 
ipak naš mentalitet.

Publika je zaista uživa-
la u sjajnoj Renesansnoj eki-
pi koja je, od početka do kraja, 

na potpuno neposredan način 
komunicirala sa njom. Neko-
liko puta tokom predstave pu-
blika je bila očarana i gromo-
glasnim aplauzom je pozdra-
vila odličnu glumu Ljubiše Ri-
stovića, Ksenije Mitrović, Mila-
na Vejnovića, Dimitrija Dinića, 
Zorana Bučevca, Vladimira Gr-
bića, Jelenu Mihajlović, Kristi-
nu Jakovljević i Gezu Kučeru, 
koji su imali još jednu rolu za 
pamćenje.

Ovacije na premijeri predstave “Ne očajavajte nikad“

Svetislav Goncić i Miloš Nikolić

Novo radno vreme Zoološkog vrta

Boris Tot vas vodi u Istambul
Klub putnika Fondacije “Danilo Kiš”, sve ljubitelje orijentalne kul-

ture vodi u Istanbul, a virtuelno putovanje ovim gradom, koji se pro-
stire na dva kontinenta, veličanstveno se uzdiže nad Bosforom, spa-
ja civilizacije, jezike, običaje i miri veroispovesti, u četvrtak, 10. mar-
ta vodiće Boris Tot, master turizma i hotelijerstva i licencirani turi-
stički vodič koji je obišao veliki deo Evrope, Severne Afrike, deo Bli-
skog Istoka, specijalizujući se za kreiranje kulturnih, verskih i ekološ-
kih putovanja, zabeleženih u kratkim putopisima i dokumentarcima.

Mesto održavanja je Omladinski klub “Skladište” na adresi 
Park Ferenca Rajhla 12 sa početkom u 19 časova. Ulaz je slobo-
dan, a svi koji dođu neophodno je da poštuju aktuelne protivepi-
demijske mere.
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Naš sagovornik 
kaže da ni u 
jednom mo-
mentu nije 
zažalio što je 

ostao u Subotici. Ove godine 
obeležava 20 godina profesi-
onalnog glumačkog angažma-
na. Da nije glumac verovat-
no bi bio ne tako dobar prav-
nik, smatra da su nagrade mač 
sa dve oštrice, a mladima koji 
žele da se bave glumom poru-
čuje da moraju da rade na sebi.

Rođeni ste u Rumi, kako je 
bilo odrastati u jednom ma-
njem mestu i na šta Vas danas 
asocira na detinjstvo?

Vladimir Grbić: Kada ste 
dete, onda nemate odnos pre-
ma tome da li odrastate u ma-
lom ili velikom gradu kao ka-
snije u životu. Za mene je igra-
lište ispred zgrade predstavlja-
lo ceo svet, i zahvaljujući deč-
joj mašti, ono je bilo i fudbal-
ski teren, i trkačka staza, i dvo-
rac...Tu vrstu mašte glum-
ci moraju da sačuvaju kako 
bi jednog dana razigrali svoj 
scenski prostor. U nešto ka-
snijem detinjstvu sam ra-
zvio ljubav prema filmu i stri-
pu (bio sam ozbiljan kolekcio-
nar od svoje devete godine) i to 
je bio neki vid eskapizma, koji 
je možda odredio moj životni 
put. Često odem za 
Rumu, i mnoge 

stvari me vrate u detinjstvo. 
Nekad je to deo grada koji me 
asocira na odredjenu situaci-
ju, nekad prosto miris kiše.

Akademiju umetnosti ste 
završili u Novom Sadu, koji 
put Vas je doveo u Suboticu?

Vladimir Grbić: Ispit glu-
me na Akademiji umetnosti je 
najčešće predstava. Na kolo-
kvijumu treće godine je u pu-
blici sedeo Dušan Petrović, ta-
dašnji direktor drame Narod-
nog pozorišta iz Subotice, i po-
zvao je mog kolegu Branka Lu-
kača i mene da radimo pred-
stavu u Subotici. Te 2003. sam 
dobio svoj prvi angažman. Pre 
toga sam u Novom Sadu radio 
nekoliko predstava, i to u Srp-
skom narodnom pozorištu, i 
Pozorištu mladih, ali mi je je-
dino Subotica ponudila stal-
ni angažman. Studenti Akade-
mije umetnosti u Novom Sadu 
češće dobijaju angažmane u 
Vojvodjanskim pozorištima. 
Ja sam igrom slučaja došao u 
Suboticu, i ni u jednom tre-
nutku nisam zažalio što sam 
deo ovog sjajnog ansambla.

Kada ste spoznali da je glu-
ma Vaš životni poziv? Da li ste 
pored glume imali i drugih 
interesovanja?

Vladimir Grbić: Sve te 
priče o počecima bavljenjem 
glumačkim pozivom su ma-
nje više slične. Osetite da ima-

te nešto u sebi što želite da 
podelite sa publikom, 

onda se pridruži-
te nekom amater-

skom pozorištu, i 
to vas usmeri da 
probate dalje. 
Tako nekako je 
bilo i sa mnom. 
U jednom tre-
nutku tokom 
srednje škole 
sam shvatio da 
moje imitacije 
privlače pažnju 

društva, a i profesora, što je 
često bio povod da pola časa 
prođe u mom nastupu. Po-
kušao sam da upišem glumu 
u Beogradu 1999., ali na ža-
lost nisam uspeo. Posle godi-
nu dana studiranja Pravnog 
fakulteta, 2000.godine sam 
opet pokušao, ovaj put u No-
vom Sadu, i upisao sam glumu 
kod profesora Bore Draškovi-
ća. Da nisam upisao glumu, 
mislim da bih svakako ostao u 
umetničkim vodama. Oduvek 
me je zanimalo crtanje, muzi-
ka... Nisam siguran da bih bio 
dobar pravnik.

Šta je ono što volite u glu-
mi i kakav, prema Vašim kri-
terijumima, glumac mora da 
bude kao osoba da bi adekvat-
no obavljao tu profesiju?

Vladimir Grbić: Gluma je 
jedan od najboljih načina upo-
znavanja sebe i suočavanja sa 
sobom. Svaki lik koji igrate do-
lazi iz vas, i vi na taj način pre-
ispitujete sebe i svoje postup-
ke. Što se taj lik više razlikuje 
od vas, to ćete bolje upozna-
ti svoje osobine. Pozornica je 
jedan nepregledni prostor slo-
bode, i igre. I kakav god da je 
čovek, glumac mora pre svega 
da zadrži dete u sebi, jer samo 
je dete slobodno. Po mom mi-
šljenju bi uvek trebalo odvo-
jiti osobine nekog umetni-
ka od njegovog dela, ali citi-
rao bih jednu rečenicu iz dra-
me “Govorna mana” Gorana 
Markovića koju izgovara glu-
mac Mišel, a koja glasi: “Bavi-
ti se ovim poslom je nemogu-
će ukoliko načinite i najmanji 
moralni prekršaj. To se na sce-
ni odmah vidi”. 

Član ansambla Drame na 
srpskom jeziku subotičkog 
Narodnog pozorišta ste od 
2004. godine, kako ocenjujete 
rad u pozorištu, sa kolegama, 
na predstavama? Šta smatrate 
ključnim za uspeh jednog po-
zorišnog komada?

Vladimir Grbić: Ovde 
rade glumci koji su veoma 

savesni i vredni. Od 
kako sam došao 

u ovo po-
zor ište , 

m o -

gao bih na prste jedne ruke da 
nabrojim koliko puta se kasni-
lo na probu. Ako je zadatak da 
se nauči tekst za probu, proči-
ta neki materijal, pogleda film, 
glumci će to sigurno izvršiti. 
Pozorište je grupna umetnost 
i moramo raditi jedni za dru-
ge na sceni. Što se tiče recep-
ta za dobru predstavu, on na 
žalost ne postoji. Nekada mo-
žete imati dobru podelu, do-
brog reditelja, i dobar tekst, a 
onda u kontaktu sa publikom 
shvatite da nešto fali. I obrnu-
to, nekada su projekti od ko-
jih se nije puno očekivalo ima-
li uspeha. Najvažnije je oseća-
ti se dobro u samom procesu, 
a predstava će naći svoj put do 
publike, koja će i sama utica-
ti da glumci igraju na jedan ili 
drugi način.

Koju predstavu biste oceni-
li kao najbolju u kojoj ste dali 
svoj maksimum, a koja Vam i 
nije baš najbolje legla?

Vladimir Grbić: Za koji 
mesec će biti tačno dvadeset 
godina od profesionalnog bav-
ljenja ovim poslom. Pod tim 
podrazumevam rad na svojoj 
prvoj profesionalnoj predsta-
vi u Srpskom narodnom pozo-
rištu. Za to vreme sam igrao u 

preko pedeset predstava, i teš-
ko je izdvojiti jednu koja je bila 
najbolja, ali sećam se nekih 
važnih trenutaka, recimo kada 
sa 26 godina dobijete glavnu 
ulogu u Šekspirovom komadu 
Mnogo vike ni oko čega. Sa-
brana dela Vilijema Šekspira 
je bila jedna od najvažnijih, jer 
je to bio ozbiljan ‘glumački tre-
ning’, a zahvaljujući ulozi Arse 
u Koštani sam izašao iz klišea 
u koji glumac lako upadne, i 
igrao nešto potpuno druga-
čije. Jedan je poznati glumac 
iz Holivuda, na pitanje, šta je 
za njega gluma, rekao kako je 
gluma skup nezadovoljstava, 
jer su retki trenuci kada zaista 
odjgrate nešto kako ste hteli i 
zamislili. Svaka uloga koju ra-
dite nosi u sebi klicu razočara-
nja, a svaka predstava koju ste 
odigrali, biće propraćena pita-
njem da li sam mogao bolje? 
No, samo takav stav donosi re-
zultat. Od pohvala i tapšanja 
po ramenu (pogotovo od stra-
ne sebe samog) glumac nema 
puno koristi.

Koliko glumci moraju neg-
de da se poistovete sa likom 
koji igraju?

Vladimir Grbić: Moj pro-
fesor Boro Drašković je umeo 

Vladimir Grbić, glumac Drame na srpskom jeziku subotičkog Narodnog pozorišta

“Gluma je i sjaj i prašina, i crveni tepih i neizvesna budućnost”



174. 3. 2022.258

da kaže kako je razlika između 
umetnika i osobe sa psihičkim 
smetnjama u tome što ovaj 
prvi prepliva reku, ode na dru-
gu stranu, u neki novi svet, ali 
uvek zna da prepliva natrag. 
Za razliku od ovog drugog koji 
ode na drugu stranu, ali ne zna 
da se vrati. Za glumca je naj-
važnije da otkrije emotivne, 
idejne, i fizičke osobine lika, i 
da ga razume. Važno je čime se 
taj čovek bavi, recimo ne mo-
žete igrati doktora ili berberi-
na, a da ne znate kako se drži 
stetoskop ili britva. Bitno je 
odrediti i jasne zadatke i funk-
ciju lika, a kroz njega istraži-
vati sebe. Jedna od metoda 
koju smo koristili na akademi-
ji je pisanje biografije lika, jer 
detalji koji su važni ne posto-
je uvek u tekstu, i moramo ih 
sami osmisliti. U radu na jed-
noj predstavi smo zaista išli 
na radna mesta gde naši likovi 

rade, pa je tako jedna kolegini-
ca išla u starački dom, dvojica 
u prodavnicu, a ja u kancelari-
ju jednog osiguravajućeg druš-
tva. Postoje mnoge metode, 
ali najvažnije je znati kako ih 
praktično primeniti na sceni. 

Dobitnik ste nagrada i pri-
znanja. Koje pamtite, a koje su 
Vam najdraže i znate da ste je 
zaslužili?

Vladimir Grbić: Nagrade 
su uvek mač sa dve oštrice. Re-
cimo, kada upišete akademiju, 

profesori se trude da utiču na 
vaš ego. Oni će vam dati do 
znanja da, to što su vas primili, 
ne znači da sve znate, i da kao 
glumac morate još puno da 
učite. Slično je i sa nagradama, 
samo što u tom slučaju sami 
morate da utičete na sebe, i da 
uživate u tom trenutku, ali već 
sutra morate da zaboravite na 
nju, i da nastavite da radite na 
sebi. Najdraže su mi nagrade 
koje sam dobio od svoje publi-
ke, zbog koje sve ovo i radimo.

Imali ste priliku da, nedav-
no sa direktorom Milošem Ni-
kolićem, obiđete radove na no-
vom zdanju pozorišta. Kakvi 
su Vaši utisci i koliko će prema 
Vašem mišljenju novi prostor 
dozvoliti napredak glumačke 
profesije u Subotici?

Vladimir Grbić: Pita-
nje pozorišne zgrade je nešto 
što nas muči već punih pet-
naest godina. Sećam se da je 

poslednja predstava odigra-
na 30.4.2007. godine. Sve što 
nam ostaje je da se nadamo da 
ćemo uskoro stati na novu sce-
nu, jer su uslovi u kojima tre-
nutno radimo zaista teški. Sce-
na bivšeg bioskopa Jadran nije 
prevashodno predviđena da 
bude pozorišni prostor, a po-
gotovo ne fabrika Mladost u či-
jim prostorijama radimo od te 
2007. godine. Mi samo želimo 
ono što imaju kolege iz okol-
nih gradova, a to su normalni 

uslovi za rad. Verujem da će 
nova zgrada biti atraktivna i 
da će privući reditelje, glum-
ce, i druge spoljne saradnike, 
ali meni je ipak žao što sam, 
u godinama koje su za jednog 
glumca najkreativnije, radio u 
imrpovizovanim uslovima.

Kako ocenjujete današnju 
situaciju u kulturi, generalno?

Vladimir Grbić: Stanje 
u kulturi bih nazvao zabrinja-
vajućim. Ne samo zbog sred-
stava koja je izdvajaju, a koja 
nisu dovoljna, (malo pažljivi-
ja publika može primetiti da 
su nam neki delovi scenografi-
je zalepljeni selotejpom, da se 
nekad iz predstave u predstavu 
koriste isti delovi scenografije, 
ili kostima) nego i zbog našeg 
odnosa prema kulturnim in-
stitucijama. Zapitajmo se kada 
smo poslednji put bili na nekoj 
izložbi, na nekom koncertu, u 
pozorištu ili bioskopu. A ako 
smo i bili, šta je to što smo gle-
dali, slušali, šta smo iz toga na-
učili, i kakav je naš odnos pre-
ma onom što smo videli. Koli-
ko znamo o stvarima koje o vi-
deli... Kada u novinama bude 
bilo posvećeno vestima iz kul-
ture onoliko koliko je recimo 
posvećeno sportu, tada će nam 
biti bolje.

Od 2012. godine vodite i 
Dramski studio pri fondaci-
ji “Danilo Kiš”. Kako ocenjuje-
te rad posle evo decenije rada? 
Da li Subotica ima mladih 
koji su talentovani za glumu? 
Da li ćete nekako obeležiti 10. 

godina rada?
Vladimir Grbić: Na ža-

lost, ja više ne vodim dram-
ske radionice. Ove godine bi 
bilo tačno 10 godina, ali sam 
shvatio da je vreme da se po-
vučem, i prepustim posao ne-
kim mlađim naraštajima. Tre-
nutno radionicu pod nazivom 
Kiš teatar u okviru Fondaci-
je Danilo Kiš, sa velikim uspe-
hom vodi Stefan Orovec, stu-
dent glume iz Subotice koji je 
i sam bio moj učenik. U Da-
nilu Kišu sam radio sa stari-
jim uzrastom, od šesnaeste do 
tridesete godine, a u baletskoj 
školi Raičević sa uzrastom od 
jedanaeste do petnaeste godi-
ne. Zahvaljujući radu sa njima, 
ja sam imao priliku da se pod-
setim svih onih glumačkih vež-
bi koje su važne za naš posao, a 
koje sam i sam zapostavio. To 
je bila i odlična rediteljska vež-
ba za mene, ali u jednom tre-
nutku je došlo do zasićenja sa 

moje strane, ali drago mi je da 
radionice i dalje postoje. Čla-
novi radionice su upisivali ne 
samo glumu, već i režiju, dra-
maturgiju, kao i filmsku i po-
zorišnu produkciju.

Šta biste za kraj poruči-
li mladim ljudima koji žele da 
krenu Vašim stopama?

Vladimir Grbić: Ako 
neko zaista odluči da se bavi 
ovim poslom, mora da zna ko-
liko je rad na sebi bitan. Sre-
tao sam neke vrlo telentovane 
ljude koji nisu dovoljno radili, 
i prestigli su ih neki koji puno 
obećavali, ali su bili dovoljno 
uporni i vredni. Talenat je 1%, 
i to je ulazak na akademiju, a 
99% je rad, a rad na akademi-
ji nekada podrazumeva da da-
nima dolazite rano ujutru, a 
odete kasno uveče. Gluma je 
i sjaj i prašina, i crveni tepih i 
neizvesna budućnost. Ali bu-
dite uporni, i pre svega strplji-
vi, i isplatiće se.

Kultura

Vladimir Grbić, glumac Drame na srpskom jeziku subotičkog Narodnog pozorišta
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STARE SLIKE I GRADSKE PRIČE piše Dejan 
Mrkić - Lansky

Deca sa subotičkog betonaDeca sa subotičkog betona
Ra d i -

j a l a c 
1 9 6 3 . 
godine. 
M l a -

di novinar Milenko 
Brustulov piše o deci 
koja žive u ovom mo-
dernom kvartu, kon-
kretno o veseloj gomi-
li klinaca koja sa ma-
nje ili više uspeha jur-
ca alejom sa rolšua-
ma na nogama. Nisu 
rolšoue (nemački: 
Rollschuh) novi rekvi-
zit ali je novo to beton-
sko prostranstvo koje 
je preduslov za uspeš-
nu vožnju koturaljka-
ma. Iako se većina nije 
nikada srela sa svo-
jim vršnjacima iz veli-
kih gradova, mali Su-
botičani su prihvatili 
igre koje se igraju svu-
da gde deca odrasta-
ju na betonskom tepi-
hu. Ubrzo su za Radi-
jalcem počela da niču 
i druga nova naselja 
koja su bila pozorni-
ca za detinjstvo prve 
generacije klinaca u 
višespratnicama.

Naselje u ulici 
Jovana Mikića

Blok zgrada na uglu 
ulica Jovana Mikića 
i Kireške izgrađen je 
krajem šezdesetih go-
dina. Osam petosprat-
nica ima podrume i 

zajedničku prostori-
ju, a uz njih, u istom 
nivou je projektovan 
i po jedan jednoso-
ban stan. Ni jedan ni-
kada nije useljen. Iako 
su za njih obezbeđe-
ni potrebni priključ-
ci, od samog početka 
su ove prostorije slu-
žile stanarima kao od-
lagalište za bicikle ili 
stari nameštaj. Kra-
jem sedamdesetih, 
grupa omladinaca je u 
suterenu jedne od tih 
zgrada (Kireška 4) na-
pravila „disko klub“. 
Gramofon i priguše-
no svetlo obezbedili su 
atmosferu tih klubo-
va o kojima se ponešto 
znalo ali još niko nije 
stasao za njih. Pogo-
tovo deca iz nižih ra-
zreda koji su se neko 
vreme tamo glupirali 
dok im „osmaci“ nisu 
zabranili ulaz. Očaj-
ni zbog toga, uredili 
su sebi suteren u jed-
noj od drugih zgrada. 
Nije to moglo da izgle-
da kao kod starijih ali 
su uradili ono što su 
mogli. Na zidove su is-
pisali imena rok grupa 
za koje su čuli a na sre-
dini ispisali: „Ovo je 
dizgo za decu do 12 go-
dina“. Tek da oni sta-
riji znaju da su i njima 
negde zatvorena vra-
ta. Starosnu granicu 
za „dizgo“ odredio je 

najstariji dečak, koji je 
slučajno imao baš 12. 
Nije to bilo dugog veka 
iako su natpisi na zi-
dovima stajali još na-
rednih trideset godina.

Dečiji protest u 
Kumičićevoj

Stasavala je genera-
cija dece kojoj je dopa-
lo da se smuca po po-
drumima, stepenica-

ma i oko garaža no-
vih betonskih naselja. 
Bilo je to vreme kada 
se mislilo i na zele-
ne površine i igrališta. 
Ipak, klinci u Kumiči-
ćevoj ulici nisu imali 
igralište i to je bio ra-
zlog za demonstracije. 
Pravi pravcati protest! 
Januara 1975. godine, 

nezadovoljni što ne-
maju prostor za igru i 
što ih odrasli teraju i 
grde zbog galame, ve-
lika grupa dece iz Ku-
mičićeve organizova-
la je ulične demon-
stracije vičući: „Hoće-
mo igralište!“ Na ulaze 
zgrada izlepili su pla-
kate za svojim zahtevi-
ma, na zidove su kre-
dom ispisali parole… 
Odrasli su posmatra-

li sa balkona podelje-
ni u svojim stavovima. 
Neki su aplaudirali, 
neki negodovali, a veći 
deo ih je gledao „belo“. 
Par dana kasnije do-
šao je novinar da za-
beleži nešto o ovom fe-
nomenu. Mali učesnici 
protesta su mu se žali-
li kako ih teraju iz ula-
za, pa čak i fizički mal-
tretiraju, dok su stariji 
imali pritužbe na gala-
mu. Angažovani novi-
nar je otišao i u Zavod 
za urbanizam gde je 
obećano da će iza am-
bulante biti izgrađe-
no igralište. Svim deč-
jim problemima dođe 
kraj kada ti mali ljudi 
odrastu. Tako je bilo i 
sa demonstrantima iz 
Kumičićeve. Čekalo ih 
je vreme pravih štraj-
kova i protesta. 

Deca novog veka

Deca na ulici koja 
sama, bez nadzora, 

otkrivaju svet, cunjaju 
u potrazi za nekom kli-
načkom avanturom... 
Takav prizor danas u 
Subotici je retkost za 
kojom se stariji okreću 
prisećajući se vremena 
kada su mogli dan da 
provedu napolju, dok 
su u kuću ili stan utr-
čavali samo na ručak 
ili po parče hleba na-
mazano nečim tako da 
može da se iznese na-
polje. Neko će reći da 
je danas manje dece, 
što jeste tačno ali nije 
razlog da mnoga nase-
lja koja se nekad bila 
puna dečje galame da-
nas izgledaju potpuno 
pusto. Roditelji i bake 
ih izvode na igrališta, 
vode ih u igraonice, na 
sport, na balet i dru-
ge kontrolisane pro-
store, međutim, staro 

dobro smucanje koje 
je bilo najbolji deo de-
tinjstva, kao da ubrza-
no nestaje. Kada vidi-
te kolonu automobi-
la ispred osnovne ško-
le, koji čekaju đake da 
završe nastavu, jasno 
vam je da ništa više 
nije kao pre. Odrasta-
nje sa stepenom slobo-
de kakav je nekad bio, 
danas je nezamislivo. 
Za decu se poslednjih 
decenija ponavlja da 
„ne umeju da se igra-
ju“. U prevodu – sve 
je manje  jednostavnih  
igara koje zahteva-
ju boravak na otvore-
nom i nekakvu fizičku 
aktivnost. Da su stari-
ji koji to govore u svo-
je vreme imali kom-
pjuter, da li bi provo-
dili ceo dan ispred nje-
ga? Naravno.

Istorija

APOTEKA ZELENA PLUS

IZDAJEMO LEKOVE NA E-RECEPT
NAJPOVOLJNIJE CENE U GRADU!

RADNO VREME
Ponedeljak - Petak

07-20h - Subota 08-20h

IZVORSKA 30
024-556-048

Ceo grad je bio igralište

Radijalac početkom šezdesetih

Ispred Radničkog univerziteta
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Čitulje

PRIVATNO POGREBNO PREDUZEĆE

Prodaja kompletne pogrebne opreme
Prevoz pokojnika na svim relacijama
Ceremonijal sahrane - Prijem čitulja

Umanjenje računa za iznos posmrtne pomoći PIO.
Telefon: (024) 55-44-33 (danonoćno)

Viber: +381 65 544-33-06
Subotica, Karađorđev (Halaški) put 2.

www.funero.rs e-mail: funero@funero.rs

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

POMEN

GORDANA 
KRAJINOVIĆ

1966-2022.

Obaveštavamo rodbinu i prijatelje povodom če-
trdeset dana preminule naše ćerke i mame, da će 
se 5. marta 2022. godine u 8 časova održati sve-
ta misa u Maloj crkvi na Halaškom putu, a potom 
ćemo posetiti njenu večnu kuću na Bajskom gro-
blju.  (P-109)

Dana 25. februara 2022. godine napustila nas je 
voljena mama, svekrva i baka

MANDA ČOVIĆ
rođena: Šarčević

1938-2022.

S ljubavlju i poštovanjem ćemo čuvati uspome-
nu na tebe.

Tvoji najmiliji  (P-122)

Prošlo je petnaest godina kako nije sa nama naš 
voljeni

BLAGOJA VRBANOVIĆ
1952-2007.

Vreme prolazi, ali ne može da izbriše bol, ljubav 
i sećanje na njega. U srcu nosimo njegovu dobrotu, 
snagu i poštenje kao veliku vrednost života.

S ponosom njegovi najmiliji: supruga Tereza, 
ćerka Tatjana, sin Tihomir, zet Aleksandar i unuka 
Karla  (P-121)

S tugom u srcu se rastajemo od naše voljene maj-
ke, tašte i bake

ETELE FAČAR
-BETICA-

1941-2022.

Uspomenu na Tvoj lik i Tvoja dela čuvamo več-
no u našim srcima.

Ćerka Lidija, zet Goran, unuci Miloš i Đorđe 
(P-127)

S tugom smo se oprostili od naše drage majke, 
tašte i bake

ETELE FAČAR
-BETICA-

1941-2022.

U tištini večnog mira neka Te prati naša ljubav 
jača od vremena i zaborava.

Ćerka Biljana, zet Arsen, unučad Aleksandar i 
Tamara  (P-128)

Болно сећање на нашег драгог

ДУШКА КНЕЖЕВИЋА
1950-2022.

У суботу 05. марта 2022. године обележићемо 
четрдесет тужних дана откад си нас заувек 
напустио да тугујемо и да Те чувамо од заборава.

Твоји најмилији  (P-129)

LJUBICA STANTIĆ
1936-2021.

Sveta misa će se održati 12. marta 2022. godine u 
8 časova u Maloj crkvi na Somborskom putu.

Ne umiru oni koje sahranimo već oni koje zabo-
ravimo. Živiš u našim mislima, bol je velika, a tuga 
večna.

Tvoje sestre Marija i Tereza  (P-123)

Наша драга и добра мајка и тетка

ЉУБИЦА ПРЋИЋ
рођена: Симић

1926-2022.

професор српског језика и књижевности у 
пензији преминула је дана 26. фебруара 2022. 
године, а сахрањена 2. марта на Kерском гробљу 
у Суботици. На великој пожртвованости током 
њеног лечења породица најискреније захваљује 
др Жолту Саболчком, др Немањи Плавшићу и 
преданом особљу Виле Весте.

Ожалошћени син Твртко и сестричина 
Беатрикс с породицом  (PF-126) 

Prošlo je tužnih četrdeset dana od kako si me 
napustio

IVICA MATANOVIĆ
1961-2022.

Bol i tuga se ne mere rečima, ni vremenom koje 
prolazi već prazninom koja ostaje.

Supruga Đurđinka  (PF-130)

TRI GODINE...

MARGITA VUJEVIĆ
ROĐ. KOVAČEVIĆ

1940-2019.

TUŽNO, NAJTUŽNIJE SEĆANJE NA MOJU MAMU
NAJBOLJU MAMU NA SVETU!
NAJLEPŠU MAMU NA SVETU!
ZAUVEK NEUTEŠNA ĆERKA NADI  (P-124)

Dana 3. marta 2022. godine navršava se pola godi-
ne kako nas je napustio naš voljeni i nikad neprežaljeni

NIKOLA NIKOLIĆ

Neka te anđeli čuvaju.
Tvoji neutešni i sa velikim bolom u srcu i duši: su-

pruga Dijana, ćerka Nađa, sestra Mira i šogor Miki.
Počivaj u Božjem miru.  (P-125)
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RAZNO

-,,GORENJE SER-
VIS ENERGIJA”! 
Servisiramo belu 
tehniku od svih pro-
izvođača, - Origi-
nalni rezervni delo-
vi – Ivana Antunovi-
ća 141. Tel.024/ 546-
206 ili 063/1546-
206 (P-135 III 2021.)

-Bušenje ispod pu-
teva i betona, seče-
nje i lupanje betona, 
građevinski rado-
vi i sve vrste iskopa. 
Tel.: 062/145-91-21

-Elektroinstala-
terski radovi i sit-
ne popravke uređa-
ja za domaćinstvo. 
Izlazim na poziv ko-
lima. Svilar Mile 
Tel.063/770-42-02

-Traži se autolaki-
rer sa iskustvom ili 
bez. Isplata na vre-
me, prijava redovno, 
dobri uslovi rada. 
Tel.: 064/186-22-74

-Traži se limar za 
rad u Umagu (HRV) . 
Smeštaj i jedan obrok 
obezbeđeni, plata 
po dogovoru. Tel.: 
003859131973201

-Držim časo-
ve matematike 
osnovcima. Objaš-
njavanje teku-
ćeg gradiva, pri-
prema za kontrol-
ni, pismeni i prije-
mni. Veoma uspeš-
no i povoljno. Tel.: 
066/900-14-18

-Popravka i ser-
vis skutera, motor-
nih testera, trime-
ra, kosilica i osta-
log. Subotica. Tel: 
063/890-33-66

-Potrebni kuvari-
ce, konobar-ice, po-
moćne radnice, sa 
posošem EU. Tel: 
064/700-71-06 Na-
pomena: UOKVIRE-
NO (poslednja obja-
va 04.03.2022.)

KUĆE

-Prodajem kuću. 
Potrebna adaptacija 
ili rušiti. Ima priklju-
čak na vodu i stru-
ju, legalizovana. Tel: 
024/535-213 (1-258)

-Prodajem kuću na 
placu od 3 motike sa 
pomoćnim objekti-
ma u Donjem Tavan-
kutu. Cena po dogo-
voru. Tel: 064/183-
87-10 (2-258)

STANOVI

-Prodajem dvoso-
ban stan 52kv, viso-
ko prizemlje, tera-
sa (spolja), ulaz spo-
lja pravljen, CG, svi 
priključci. Nalazi se 
u ulici Braće Radić. 
Tel: 061/219-65-12 
(3-258)

-Prodajem jedno-
sobni stan kod Eko-
nomskog fakulte-
ta, sređen, bez ula-
ganja. CG i svi pri-
ključci, pogodan i za 
izdavanje. Lep  je. 

Tel: 061/219-65-12 
(4-258)

P O S L O V N I 
PROSTOR

-Izdajem namešte-
ne kancelarije, par-
king kod megamar-
keta 024, Segedinski 
put. Tel: 063/535-
763 (5-258)

KUPOPRODAJA

-Kupujem, proda-
jem i menjam značke, 
fudbalske monogra-
fije . Tel.: 062/852-
82-28 (6-258)

-Kupujem orde-
nje, medalje, i sta-
re sportske značke. 
Tel.: 064/615-59-82 
(7-258)

- O t k u p l j u j e m 
originalne umet-
ničke slike uz 
stručnu i realnu 
procenu vredno-
sti. Interesovati se 
od ponedeljka do 
subote od 9-17h. 
Tel: 065/58-33-665 
(8-258)

-Prodajem „Ford 
Fusion“, kao nov, 
66.500 km, alu fel-
ne, krovni nosač, 
metalik, benzi-
nac, 1.400 kubika, 
80 KS, nove gume 
(4+4), 5 vrata, itd. 
Tel: 065/353-08-25 
(9-258)

-Prodajem TV 
E-66 u boji, ispravan 
sa daljinskim. 4.000 
din. Tel: 062/872-
38-33 (10-258)

Oglasi

ROLETNE AL I PVC, 
VENECIJANERI, 

TRAKASTE ZAVESE, 
HARMO/GARAŽNA 

VRATA, 
KOMARNICI, 

PANELNE ZAVESE, 
TENDE

Miloša Obilića 19
Tel. 024/571-299 ili 

063/551-299

VENECIJANERI-
TRAKASTE ZAVESE 

- ROLETNE-KOMARNICI

PVC STOLARIJA SA KVA-
LITETNIM NEMAČKIM 

INOUTIC-DECEUNINCK 
GERMAN PROFILE

5 GODINA GARANCIJE
382, Nova 9/a

Tel: 024/534-470
Mob: 063/8398-716
www.rolometalsu.rs

Mali oglasi

-Potrebni ku-
vari-ce, kono-
bar-ice, pomoć-
ne radnice, sa po-
sošem EU. Tel: 
064/700-71-06

„SMB-GRADNJA“ d.o.o. Subotica ul. Čanta-
virski put bb, zbog povećanog obima poslovanja 
raspisuje

KONKURS
Za prijem u  radni odnos

za pozicije
1. Rukovaoc građevinskim mašinama (bager, 

buldozer, rovokopač, kombinovana mašina)

2. Visoko kvalifikovani zidar 

3. Visoko kvalifikovani tesar

4. Pomoćni građevinski radnici

5. Baštovan sa iskustvom

Prijave slati na adresu „SMB-GRADNJA“ d.o.o. 
Subotica, Čantavirski put bb, na e-mail: snezana.
kamenko@smb-gradnja.rs ili na telefon 024/692-
130, 024/692-160.

Kandidati koji ne ispunjavaju uslove neće biti 
kontaktirani.

На основу члана 63 Закона о планирању и 
изградњи („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009, 81/2009 
- испр., 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 
42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 
- одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 
37/2019 - др. закон, 9/2020 и 52/2021) и члана 
89. Правилника о садржини, начину и поступку 
израде докумената Просторног и урбанистичког 
планирања („Службени гласник РС,“ број 32/2019) 
Секретаријат за грађевинарство обавештава 
заинтересоване грађане да ће се одржати:   

ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА
 УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА 

 урбанистичко-архитектонске разраде локације 
за изградњу спортско рекреативног комплекса – 
стрелиште на к.п. бр. 36059 и 36060/1 к.о. Доњи 
град у Суботици (наручилац пројекта – Вадаси 
Нандор и Саша, Суботица)     

Заинтересована правна и физичка лица 
могу извршити увид и добити информације о 
Урбанистичком пројекту од 11. до 17. марта 2022.
године, сваког радног дана од 8 до 12 часова, у 
Секретаријату за грађевинарство, Стара градска 
кућа, Трг Слободе 1, канцеларија бр. 204.

Урбанистички пројекат се може погледати и на 
званичној интернет страници Града Суботице www.
subotica.rs у рубрици Грађевинарство - Јавни увид.

Стручни обрађивач предметног Урбанистичког 
пројекта је Јавно предузеће за управљање путевима, 
урбанистичко планирање и становање, Суботица.

Примедбе и сугестије на планирана решења у 
току јавног увида, могу се у писаној форми доставити 
Секретаријату за грађевинарство (Услужни центар, 
шалтер 8 или 9), од 11. до 17. марта 2022.године.

Лице овлашћено за давање потребних 
обавештења о јавној презентацији је Катарина 
Буљовчић.

Све примедбе приспеле у Законском року ће бити 
достављене Комисији за планове.  

Na osnovu člana 63 Zakona o planiranju i izgrad-
nji („Sl. glasnik RS“, br. 72/2009, 81/2009 - ispr., 
64/2010 - odluka US, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - od-
luka US, 50/2013 - odluka US, 98/2013 - odluka US, 
132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 - dr. 
zakon, 9/2020 i 52/2021) i člana 89. Pravilnika o sadr-
žini, načinu i postupku izrade dokumenata Prostornog 
i urbanističkog planiranja („Službeni glasnik RS,“ broj 
32/2019) Sekretarijat za građevinarstvo obavištava za-
interesovane građane da će se održat:  

 

JAVNA PREZENTACIJA
 URBANISTIČKOG PROJEKTA 

 urbanističko-arhitektonske razrade lokacije za iz-
gradnju sportsko rekreativnog kompleksa – strilište na 
k.p. br. 36059 i 36060/1 k.o. Dolnji grad u Subatici

(naručilac projekta – Vadasi Nandor i Saša, Subatica)     

Zainteresovana pravna i fizička lica mogu izvršit uvid 
i dobit informacije o Urbanističkom projektu od 11. do 
17. marta 2022.godine, svakog radnog dana od 8 do 12 
sati, u Sekretarijatu za građevinarstvo, Stara varoška 
kuća, Trg Slobode 1, kancelarija br. 204.

Urbanistički projekat se mož pogledat i na zvaničnoj 
internet stranici Varoši Subatice www.subotica.rs u ru-
briki Građevinarstvo - Javni uvid.

Stručni obrađivač predmetnog Urbanističkog projek-
ta je Javno priduzeće za upravljanje putovima, urbani-
stičko planiranje i stanovanje, Subatica.

Primedbe i sugestije na planirana rišenja u toku jav-
nog uvida, mogu se u pisanoj formi dostavit Sekretari-
jatu za građevinarstvo (Uslužni centar, šalter 8 ili 9), od 
11. do 17. marta 2022.godine.

Lice ovlašćeno za davanje potribni obavištenja o jav-
noj prezentaciji je Katarina Buljovčić.

Sve primedbe prispile u Zakonskom roku će bit do-
stavljene Komisiji za planove.  
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Oglasi
На основу Одлуке о давању у закуп пословног простора – Авантура парка, донете од стране Управног одбора 

установе дана 17.02.2022. године, који је постављен у Зоолошком врту Палић, Комисија за пословни простор 
објављује следећи:

О Г Л А С
Даје се у закуп пословни простори у складу са Одлуком Управног одбора од 17.02.2022. године, дел. број. 74-

02/22 и то:
Авантура парк, монтажни објекат изграђен на Кп.бр.14332/4, Нови Град, Општина Суботица, површина од 

565м2 и корисну површину на наведеној парцели 14332/4, Нови Град потребну за привођење намени Авантура 
парка: постављања стазе за прилаз објекту, нове капије и кућице за продају карата, обнову вегетације.

Зоолошки врт Палић наведени пословни простор издаје у закуп путем прикупљања писмених понуда, на рок 
од 3 (три) године.

У поступку прикупљања писмених понуда могу да учествују физичка лица, правна лица и предузетници која 
писмену понуду доставе закључно са даном 14.03.2022.године.

Понуде се подносе у писменом облику поштом или личном доставом на адресу Зоолошки врт Палић, Крфска 
4, 24413 Палић у затвореној коверти, уз обавезу плаћања депозита за озбиљност понуде у износу од 50.000,00 
динара, који се уплаћује на рачун број: 840-329668-39 са позивом на број  14332/4, прималац: Зоолошки врт 
Палић, Крфска 4, 24413 Палић, сврха уплате: депозит за озбиљност понуде (у коверту се ставља доказ о уплати 
депозита у износу од 50.000,00 динара) закључно са даном 14.03.2022. 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 пословног простора – Авантура 
парка - „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,
• изјаву у слободној форми, коју даје одговорно лице понуђача под пуном материјалном и кривичном 

одговорношћу, да ће до дана отварања Авантура парка за посетиоце, као и током целог периода закупа, одговорно 
лице или његови запослени у Авантура парку положити све обуке за коришћење објекта ове врсте које су 
прописане или ће ступити на снагу током периода закупа, са назнаком назива и ознаке (шифре) делатности која 
ће се обављати у пословном простору, а која мора бити у складу са предвиђеном наменом пословног простора 
и поткрепљена једним од доле наведених докумената за правна или физичка лица у наредне четири тачке које 
следе,

• доказ у виду фотокопије Решења о регистрацији издат од стране АПР или доказ да је поднета пријава за 
Регистрацију у АПР са назнаком назива и ознаке (шифре) делатности која ће се обављати у пословном простору 
у складу са предвиђеном наменом;

• за физичка лица: име и презиме, адресу, контакт телефон, број личне карте, јединствени матични број 
грађана, доказ да је организацији код 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 годишњу цену закупа за пословни простор (установа Зоолошки врт Палић није обвезник 
пореза на додатну вредност), која не може бити мања од 350.000,00 динара,

• број рачуна на који ће се извршити поврат депозита,
• потврду о обиласку пословног простора и увиду у пројектну документацију коју заинтересовани 

понуђачи могу да прибаве на следећи начин: Заинтересовани се морају обратити установи на мејл office@zo-
opalic.co.rs ради договора за обилазак Авантура парка сваким радним даном од 9,00 до 15,00 часова закључно 
са 13.03.2022. године, након кога ће им закуподавац издати потврду о обиласку коју су дужни да приложе уз 
понуду.

Уколико подносилац писмене понуде не прихвати минималну висину закупнине или буде изабран за 
најповољнијег понуђача, а не закључи уговор о закупу, или након закључења уговора о закупу не преузме посед 
пословног простора, губи право на враћање депозита.

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

Јавно отварање понуда ће се обавити дана 14.03.2022. године са почетком у 10:00 часова, у управној згради 
Зоолошког врта Палић, Крфска 4.

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.

Непотпуне понуде Комисија за пословни простор неће узети у разматрање.
Отварању понуда може присуствовати свако заинтересовано лице, али активно може учествовати лице које 

своје овлашћење преда Комисији за пословне просторе, пре почетка отварања понуда. 
Највиша понуђена закупнина по основу које понуђач стиче право закупа представља закупнину за пословни 

простор за који је учесник у поступку 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 плаћања у облику 
бланко соло менице са меничним овлашћењем у висини годишње понуде закупа, регистровану код НБС у складу 
са позитивним прописима,

Понуде се подносе у року од 8 дана од дана објављивања Огласа на основу Одлуке Управног одбора, на огласној 
табли установе, у штампаним медијама: „Суботичке новине“, „Дневник“ и на веб-сајту установе, закључно са 
14.03.2022. године.

Председник Комисије:
Дејан Самарџија с.р.

Министарство одбране је објавило 

Јавни оглас
за пријаву кандидата за 

слушаоце курса за резервне 
официре Војске Србије.

На јавни оглас за пријаву кандидата за слушаоце 
курса за резервне официре Војске Србије могу се 
пријавити кандидати мушког и женског пола који у 
2022. години навршавају до 27 година живота.

Јавни оглас за пријаву кандидата на добровољно 
служење војног рока са оружјем у Војсци Србије 
отворен је од 01. фебруара до 31. марта 2022. године”

Све додатне информације у вези са добровољним 
служењем војног рока са оружјем могу се добити у 
Центру Министарства одбране за локалну самоуправу 
Суботица, Суботица, Парк Ференца Рајхла бр. 1, тел. 
024/552-878.

Stomatološka
ordinacija

beljenje zuba, bezmetalna 
cirkon kruna, mostovi, proteze

- dermarolleri, mezoterapija lica,
  hijaluronski fileri

ESTETSKA 
STOMATOLOGIJA

ANTI-AGEING TRETMANI LICA

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

Subotica 

Prodaju se
novoizgrađeni

stanovi 
u Matije Grupca 106 
i Somborski put 29

Kontakt telefon: 065/511-23-99

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

prijemu  malih oglasa i Zakonom o posredovanju u prometu nepokretnosti.

Važe samo kuponi iz tekućeg broja



Ime i prezime davaoca oglasa

Potpis davaoca oglasa

Tekst oglasa:

Broj telefona:

Kupon za
besplatan mali 
oglas do 10 reči 

Broj 258
4. 3. 2022.
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Reklame

DENTAX
STOMATOLOŠKA ORDINACIJA

Dr Milan Kosanović
Dr Jelena Kosanović

Tel: 024/557-377
         063/505-723

Radno vreme:
Pon-čet.: 9-12h 17-19h

petak: 9-12h

Ulica 
Matije Korvina 

br. 16

Kontakt 024/541-081, 
060/44-33-555

Subotica, Pribojska 2.

• TEHNIČKI PREGLED 
ZA PUTNIČKA I LAKA 

TERETNA VOZILA

• REGISTRACIJA 
VOZILA

• IZDAVANJE 
REGISTRACIONIH 

NALEPNICA

• IZDAVANJE POLISA 
OSIGURANJA

• PROBNE TABLICE

• KUPOPRODAJNI 
UGOVORI

• PREPIS VOZILA

PLATNI PROMET - UPLATA 
SVIH VRSTA RAČUNA

 PREKO PAYSPOT SISTEMA

RADNO VREME 
PONEDELJAK - PETAK 
8-16 h - SUBOTA 8-14 h

060/052-44-13
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Ljudi

Formalno obra-
zovanje jeste 
važno, ali su če-
sti slučajevi da 
je čovek kadar 

da nauči nešto što ga zanima. 
I to ne samo da nauči, nego da 
postane pravi majstor. Takav 
slučaj srećemo i u Tavankutu 
gde Marinko Vuković zimske 
dane koristi da izvuče najbo-
lje od svoja dva hobija – mu-
zike i elektronike – i da svake 
zime napravi po jednu elek-
tronsku harmoniku.

Već prvi susret u hodniku, 
pored radio-stanice i interfo-
na koji je nekada povezivao 
komšije, a sada služi kao pod-
setnik na vreme bez mobilnih 
telefona najavljuje da je naš 
sagovornik osoba sa mnogo 
interesovanja.

Bio sam i radio-amater, 
pa je radio-stanica služila 
da budem u komunikaciji 
sa kolegama iz Subotice, 
Novog Sada... Interfon je 
nekada služio da se sa ko-
mšijama dogovorimo za 
kafu, a kada su deca bila 
mala, to je bio 
njihov najbrži 
način da se do-
govore kako će 
se i gde će se 
igrati. Inter-
fon ne kori-
stimo već dva-
deset godina, 
s a d a 
s e 

sve lako reši preko mo-
bilnih telefona – priča nam 
Marinko.

O elektronici u školi nije 
učio, ali se za njega „lepilo” 
sve što ga je zanimalo. A elek-
tronika ga je zanimala i zani-
ma ga i danas.

Kada sam bio mali, 
na salašu gde smo žive-
li, nije bilo ni struje, ali 
sam ja napravio detek-
torski prijemnik i mo-
gao da slušam radio-sta-
nice Temišvar, Budimpe-
štu, Beograd. Po povrat-
ku iz vojske smo već ima-
li struju i tu sam onda i ja 
napredovao. Našao sam 
neke knjige, počeo da 
pravim pojačala... I da-
nas to radim, pravim po-
jačala, zvučnike...

Najveći deo radnog sta-
ža protekao mu je u „Dina-
motransu”. Tamo se zapo-
slio 1974. godine, kao priu-
čeni alatničar. Kako je radio 
svašta, tako je svašta i naučio.

Tamo sam radio na 
strugu, vario sam..., a sve 
to i danas koristim. Na-
kon trideset godina sam 

otišao iz firme, i po-
svetio se radu sa 
povrćem, a ima-
li smo supruga 
Zlata i ja i tezgu 
na pijaci.

Ono čime se po-
sebno ponosi jesu 

električne harmonike 
koje su nastale kao 

spoj njegove 
dve ljubavi 

– muzike i 
elektroni-

ke.

Sviranje harmonike 
sam naučio od jednog 
starog dede kada sam još 
bio desetogodišnjak. Svi-
rao sam u od 1972. godi-
ne u „Spartaku”, posle i 
u „Patriji”, a kasnije sam 
više radio sa pevačem. 

Uz električne harmo-
nike smo nas dvo-
jica bili kao kom-
pletan orkestar. Sa 
elektronskim har-
monikama sam se 

sreo 1973. godi-
ne, kada sam je 

video kod Ace 
Stepića i nije 
prošlo mno-
go vremena pa 

sam otišao i nabavio sebi 
jednu takvu „Dallape” 
harmoniku. Nju sam odr-
žavao 45 godina, u među-
vremenu sam promenio 
elektroniku, a ona može i 
da radi kao klasična har-
monika. Problem je bio 
što je bila izuzetno teška, 
i kada sam je svirao, mo-
rao sam da imam stalak 
za nju.

Poslednjih osam godina 
je počeo i sam da pravi elek-
tronske harmonike. I svake 
zime napravi po jednu.

Zima je period kada 
imam više slobodnog vre-
mena, pa mogu da se po-
svetim svojim hobijima. 

Sva svoja znanja sam pri-
menio u ovim projekti-
ma, jer da bi ovakva har-
monika zasvirala, po-
trebno je da je pravi neko 
ko poznaje muziku, ras-
pored tonova. Sam pra-
vim svaki kontakt i reč 
je o izuzetno preciznom 
poslu. Svaka harmoni-
ka je bežična, a uz pomoć 
semplera mogu da dobi-
jem uverljiv zvuk raznih 
instrumenata.

Česti su slučajevi da 
naš sagovornik udahne 
novi život već zaboravlje-
nim, pa i gotovo bačenim 
instrumentima.

Nađem starije harmo-
nike koje se više ne ko-
riste, onda izvadim kla-
sičan mehanizam iz njih 
i bacam se na elektroni-
ku. Koristim i klavijature 
koje su neispravne, važ-
no mi je da imaju valjani 
procesor, i dalje radim. 

Kao iznenađenje stiže i in-
formacija da je Marinko Vu-
ković već zagazio u osmu de-
ceniju života. Bez obzira na 
godine koje ostaju iza njega, 
i dalje je dečački zaintereso-
van za svaki svoj hobi, a jedi-
no što ga muči, kako prizna-
je, jeste vid.

Muzikom prekraćuje 
zimske dane

Marinko Vuković vešto kombinuje svoje hobije

Samouk u muzici, samouk u elektronici, ovaj Tavankućanin je postao pravi majstor na oba polja

Autor: N. S.
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Ljudi

Marko Kri-
ž a n o -
vić,  lju-
bav pre-
ma muzici 

osetio je u najranijem detinj-
stvu a istu, kako kaže, iska-
zuje kroz interpretaciju pesa-
ma uz koje je rastao.  Na sa-
lašu kod maminih rodite-
lja, ispod frižidera je bio cvr-
čak kojeg još i sada čujem, a 
prošlo je nemalo, 20 godina 
– priča nam Marko svoje naj-
ranije uspomene vezane za 
zvuk i muziku prisećajući se i

uspavanki koje mu je pe-
vala majka Zinka . Zvuk hora 
i orgulja na misama su isto 
rana i davna sećanja. Ukrat-
ko, to je moje prvo ople-
menjenje! Inspiraciju Mar-
ko pronalazi u starogradskoj 
muzici, mađarskim i ruskim 
romansama, delom u sev-
dalinkama a oduševljava se 
i melosom Dalmacije i Itali-
je kao i francuskim šansona-
ma. Volim da izvodim sta-
rogradske pesme jer izuzet-
no dobro prenose sentiment 
čoveka panonske regije kroz 

tekst i muziku. To su pesme 
poput Sonja, Hteo bih te vi-
det, Kad mi pišeš mila mati, 
Milovao sam garave i plave, 
Do dva konja... Dakle, mu-
zika vremena kada su ljudi 
znali da iskažu svoju zalju-
bljenost i nisu se stideli svo-
jih osećanja – kaže Marko. 

Ipak, da bi se ovakve nu-
mere dobro izvele mora se 
puno slušati muzika od ra-
znih izvođača uz pratnju 
različitih orkestara odno-
sno pratiti trend. Napri-
mer ko danas želi da se 
bavi sevdalinkom mora 
poslušati nekadašnja izvo-
đenja istih na radio Saraje-
vu do današnjih izvođenja 
interpretatora Amire Me-
dunjanin i Damira Imamo-
vića. To su ljudi koji od sta-
rog prave nešto novo a ujed-
no ovu vrstu muzike pribli-
žavaju mladima. Marko jed-
nako uživa i u horskom i u 
solo pevanju jer, kaže, peva-
nje je vrlo kompleksna radnja 
i mora da se poštuju pravi-
la, ako čovek želi da je to ono 
pravo. Pevanje  u horu znači 
slušati kolegu do sebe i pra-
titi dirigenta. Preklapanje 
harmonija u višeglasovnom 
pevanje je nešto što pokreće 
bujicu energija - kaže Mar-
ko dodajući da je solo peva-
nje  aktivnost koja uključuje 
veću odgovornost. Pevati za 
nekoga i da se taj neko saži-
vi sa tvojim pevanjem i tvo-
jom pesmom je kruna rada! 

Uzori u muzici su mi 
Frenk Sinatra, Vice Vukov, 
Placido Domingo, Ivo Robić, 
Cune Gojković, Zaim Ima-
mović, i Đani Stipaničev, i 

naravno Zvonko Bogdan kao 
pevači, i prvenstveno dobri 
ljudi – navodi Marko dok div-
ljenje izražava i prema ma-
estru Ljubiši Pavkoviću, Ja-
niki Balažu, Hrvoju Majiću, 
Bocanu Nikoliću, Momčilu 
Stajnojeviću, Bokiju Miloše-
viću i drugima. Pored temat-
skih večeri koje Marko orga-
nizuje, repertoar na njegovim 
redovnim nastupima uvek  je 
raznolik i brojan. Volim da 
imam bogatu kon-
centraciju. Iako 
je tehnika pe-
vanja uvek 
ista sa mi-
mikom i iz-
govorima 
pojedinih 
reči mno-
go toga 

m o ž e 
da se promeni – kaže 
Marko dodajući da sve 
zavisi od muzike koja je 
iza njegovih leđa, gene-
racije koja sluša, am-
bijenta, želje, i svaka-
ko, raspoloženja. Tre-
me gotovo uvek ima, 
u meri da me podseti 
da moram paziti kako 
obavljam posao - kaže 
još Marko dodajući da 
tremu od koje klecaju 
kolena odavno nema. 
Ovaj mladi pevač kada 
bira mesto nastupa 
vodi računa o svakom 
detalju. Svaki prostor 
nosi svoji energiju a 
u skladu sa istim bi-
ram i repertoar. Nije 
isto nastupati u Grad-
skoj kući odnosno u 
Gradskoj biblioteci ili 

u nekoj hali.  Ovom mladom 
umetniku ambicije ne nedo-
staju a trenutno radi sa Šan-
dorom Kolomparom, klaviri-
stom, koji mu je otvorio vra-
ta za interpretaciju popular-
nih pesama. Što se više oku-
šavam u muzičkim vodama, 
bolje upoznajem sebe. Že-
lja mi je kroz pevanje i pe-
smu što više dopreti do mog 
iskona, do svojih korena. Že-
lim dobar tim ljudi oko 

mene da zajednič-
ki stvaramo novu 
muziku na temelji-

ma tradicije starih 
pesama.

ZVUK HORA I ORGULJA – 
MOJE PRVO OPLEMENJENJE
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Grad/Reklame
Nove Subotičke novine i Vulkan 

izdavaštvo nagrađuju čitaoce
Ponovo nedeljno predstavljamo po jednu aktuelnu knjigu Vulkan izdavaštva i nakon 

izvlačenja nagradićemo po dva sretna dobitnika knjigom na poklon. Popunjen 
kupon sa fiskalnim računom prosledite Redakciji do srede u 13 časova.

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

Izvučeni 
prošlonedeljni 

dobitnici knjige 
ČETIRI INDIJSKE 

MUDROSTI
Dunja Solujić
Nataša Bilić

Priča prepuna magičnih nestašluka

Isidora Mun ide na venčanje
Obogatite biblioteku vaših mališana 

novom knjigom iz serijala koji je oduše-
vio decu širom sveta – Isidora Mun ide na 
venčanje.

U svetu vila i nestašnih veštica nema 
mesta dosadi!

Isidora će biti deveruša na venčanju 
svoje tetke Kristaline i veoma je uzbuđe-
na zbog toga. Ali sa vragolastom starijom 
rođakom Mirabel, koja se poigrava magi-
jom kad god stigne, taj dan na kraju neće 
biti tako savršen kao što 
bi trebalo da bude.

Neobična i jedinstve-
na, Isidora se upušta u 
novu nezaboravnu avan-
turu. Da li će uspeti u svo-
joj nameri da se na kraju 

ipak sve dobro završi?
U serijalu knjiga o devojčici koja je pola 

vila, pola vampir, nastalom iz pera Hari-
jet Mankaster, saznaćete sve lepote pri-
hvatanja sebe onakvim kakvi jeste. Isido-
ra shvata da pripadanje različitim svetovi-
ma može biti i te kako zabavno. 

Knjiga puna neponovljivih vragolija, 
čarobnih ilustracija i simpatičnih junaka 
dostupna je na sajtu vulkancic.rs i u svim 
knjižarama Vulkan.

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

Naše programe možete potražiti na našem sajtu 
turizam.sutrans.rs 

Ili u agenciji Matka Vukovića 9, tel: 024/555-466.

PUTUJTE SA SUBOTICA-TRANSOM:PUTUJTE SA SUBOTICA-TRANSOM:

SARAJEVO- SARAJEVO- 
BOSANSKE PIRAMIDEBOSANSKE PIRAMIDE

Obilasci:Obilasci:
Centar Sarajeva i njegove znamenitosti: Centar Sarajeva i njegove znamenitosti: 

Kazandžiluk, Baš Čaršija, Bezistan, Sebilj, ćevapi Kazandžiluk, Baš Čaršija, Bezistan, Sebilj, ćevapi 
u Dvojci... Potom vrelo Bosne. A za kraj izleta u Dvojci... Potom vrelo Bosne. A za kraj izleta 

poseta mestu Visoko i bosanskim piramidama.poseta mestu Visoko i bosanskim piramidama.

Dvodnevna ekskurzija- 1 Dvodnevna ekskurzija- 1 
noćenje u hotelu BM u Sarajevunoćenje u hotelu BM u Sarajevu

05-06 mart 2022.05-06 mart 2022.
Cena 62 eurCena 62 eur
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U vanrednom, 25. 
kolu, Super lige 
Srbije, fudbaleri 
Spartak Ždrep-
čeve krvi stigli su 

do „zlata vredne” pobede. Sa 3:0 
(2:0) su na gostovanju u Novom 
Sadu savladali Proleter, prekinu-
li su niz poraza, a što je još važ-
nije, sa novim bodovima su opet 
krenuli put sredine tabele, odno-
sno mestu među osam najboljih 
ekipa Srbije.

Uspeo je Spartak da nametne 
bržu igru u prvom poluvremenu, 
a posebno je raspoložen bio Luka 
Bijelović koji je i postigao vode-
ći gol u 13. minutu. Golu je pret-
hodio dobar potez Šćepanovića 
na sredini terena. Nije Spartak 

stajao posle vo-
dećeg pogotka, 
ređale su se pri-
like, pre svih, 
do novog gola 
je mogao Sreć-
ković. Napo-
ri Spartaka su 
se isplatili u 32. 
minutu, a bila je 
to još jedna lepa 
i brza akcija Go-
lubova. Šimura 
je sa desne stra-
ne idealno proi-
grao Lazara Tu-
fegdžića koji po-
gotkom potvrđuje da je povreda 
iza njega.

Drugi deo meča donosi defan-
zivniju postavku Subotičana, dok 
su sada fudbaleri Proletera bili 
agilniji. Srećom, raspoložen je 
bio i golman Dubljanić koji je kao 
pobednik izlazio iz duela protiv 
domaćih fudbalera, a najopasni-
ji su bili pokušaji Kaluđerovića i 
Mladenovića.

I kada se već čekao kraj meča, 
Spartak koristi kontru. Du-
pli pas su razmenili Todoroski i 

Bijelović, a Andrej Todoroski sti-
že do „prvenca” u plavo-belom 
dresu.

Proleter: Petrić, Skopljak, To-
mović, Mitrović (Vladisavljević), 
Vukasović (Mladenović), Dun-
đerski (Kun), Milošević, Ilić (Jo-
vanović), Ninković, Andrejević, 
Kaluđerović. 

Spartak: Dubljanić, Šimura, 
M. Bogićević, Ostojić, Milošević, 
Šćepanović (Jezdimirović), Đu-
rasović (Todoroski), Bijelović, 
Vidaković, Srećković (Vidović), 
Tufegdžić (Rošević).

Sport
Super liga Srbije za fudbalere – bodovi iz Novog Sada

Konačno – pobeda Spartaka
U utorak su Golubovi gostovali u Novom Sadu, gde su sa 3:0 savladali Prole-
ter i najavili da je kriza iza njih

Autor: N. Stantić

Remi u Kruševcu
Fudbaleri Napretka i TSC-a odigrali su nerešeno, 

2:2 (1:0) u okviru 24. kola Super lige Srbije.
Golom Marjanovića u 23. minutu domaći tim je po-

veo, ali su Kruševljani uskoro ostali sa igračem manje 
na terenu – u 40. minutu je zbog drugog žutog karto-
na van igre morao Jovanović.

TSC nije uspeo da iskoristi brojčanu prednost do 
kraja poluvremena, ali jete početkom drugog. U 52. 
minutu pogodio je Banjac za izjednačenje. Kada je 
mrežu Vasiljevića zatresao i Petrović, u 67. minutu, či-
nilo se kako se ekipi iz Bačke Topole otvara put do po-
bede. Tako, ipak, nije mislio Miloš Džugurdić koji je, 
kao rezervista, u 90. minutu pogodio za izjednačenje.

Napredak: Vasiljević, Jovanović, Kerkez, Đurič-
ković (75. Mladenović), Kunić (46. Kočić), Mršić, To-
mić (38. Krstić), Spremo, Stevanović (75. Džugurdić), 
Marjanović, Jovanović (66. Rašković).

TSC: Filipović, Ćalušić, Stojković, Tomanović, Ba-
njac (75. Milićević), Antonić, Stanojev (80. Dolmagić), 
Petrović, Škuletić (80. Vukić), Đakovac, Ratkov.

Četvrtfinale 
kupa PFS-a

Protekli vikend doneo je mečeve četvrtfinala Kupa 
na teritoriji Područnog fudbalskog saveza Subotice.

Fudbaleri Tavankuta su domaće navijače poča-
stili dobrom igrom, ali i pobedom – sa 3:0 (1:0) sa-
vladali su Vojvodinu iz Bačkog Gradišta. Nije bilo di-
leme u Tavankutu, domaća ekipa je bila bolji protiv-
nik, plasman u narednu rundu takmičenja je apsolut-
no zaslužen, a golovima su pomogli Spremo, Perić i 
Bedeković.

Tavankut: Tasić, Dušanić (85. Dondur), A. Vujić, 
Gnjatović (85. Babičković), I. Skenderović, Oblaković, 
Bedeković, Momčilov (27. Perić), Borenović, Spremo 
(75. Tumbas), Juhas (46. Poljaković).

Bačka 1901 je gostovala u Srpskom Krsturu gde je 
sa 2:1 (1:1) savladala domaće Jedinstvo. U 34. minu-
tu Subotičane do prednosti dovodi Vojnić, ali je, na-
kon gola Kalmara u 40. minutu bilo nerešeno. Pla-
sman Bačkoj u narednu fazu takmičenja doneo je Da-
vor Rajkovača, pogotkom deset minta pre kraja.

Bačka 1901: Stančić, Kiš, Đurović, Bjedov, Mezei, 
Rajkovača, Anđić, Malenčić (61. Simić), Glišović, Voj-
nić, Manojlović(78. Kujundžić).

U preostalim mečevima Bajša je, nakon penala, sa 
4:3 (1:1, 0:1) savladala Mladost, dok je Bečej sa 3:2 
(0:0) savladao Tisu.

Futsal liga 
Vojvodine

Derbi devetog kola Futsal lige Vojvodine, grupa 
„Sever”, odigrali su Spartak-NTM Čikerija i Leteći Ho-
lanđanin. Nakon velike i neizvesne borbe radovali su 
se Subotičani, pobedili su sa 5:4, uz po dva gola Čiči-
ća i Nedića, te jedan Tomića.

Dramatičan duel odigrala je i ekipa Full Feel, protiv 
Hajduka, ali je, na žalost, pretrpela poraz od 4:5. Dva 
gola za Subotičane postigao je Gavrić, a po jedan su 
dodali Grabež i Sedlić.

Leteći Bajmočani su poraženi od ŽAK juniora sa 
2:7, a golove za Bajmočane postigli su Maravić i 
Lebović.

Deseto kolo nosi gostovanje Bajmočana u Vrbasu, 
ali i subotički derbi. U subotu, 5. marta, od 18 sati, Full 
Feel u sali TŠ „Ivan Sarić” dočekuje Spartak.

Ni 24. kolo Super 
lige Srbije nije done-
lo prekid crne serije 
za fudbalere Spartak 
Ždrepčeve krvi, bo-
dove iz Subotice od-
nela je i ekipa Čuka-
ričkog koja je zabe-
ležila pobedu od 2:1 
(1:1). Gosti su rano 
stigli do prednosti, 
domaći su uspeli da 
izjednače, ali ne i da 
sačuvaju bar bod.

Rano je gostujući tim stigao do 
prednosti u Subotici, već u 4. mi-
nutu susreta. I opet je prekid bio 
koban za Spartak, jer je nakon 
kornera sa desne strane Asmir 
Kajević ostao zaboravljen od svo-
jih čuvara i nije mu bilo teško da 
savlada Dubljanića.

Spartak je uzvratio relativ-
no brzo, takođe nakon preki-
da, slobodnjak je izveo Srećko-
vić, a probao je Bogićević, za-
tim je u šansi, nakon ubaciva-
nja Jezdimirovića bio i Vidako-
vić. Ipak, Spartak uskoro stiže 

do izjednačenja, u 15. minutu. 
Opet je golu prethodio prekid, 
korner sa desne strane, Srećko-
vić je ubacio loptu, a Miloš Ro-
šević u drugom meču postiže gol 
za Subotičane. Do kraja polu-
vremena ostaje ubeležena dobra 
prilika Čolovića, ali i dobra reak-
cija Dubljanića. Što se Spartaka 
tiče, oni su imali možda još bolju 
priliku. Dobro su sarađivali Ro-
šević i Nikolić, šutirao je Đura-
sović, ali je golman Petrović sa-
čuvao mrežu.

Na početku drugog dela igre 
Golubovi su opet stigli do dobre 

šanse. Kombinova-
li su Vidaković, Niko-
lić i Srećković, šutirao 
je Milošević, ali je Pe-
trović opet bio na me-
stu. Na gol se čekalo 
do 50. minuta, a lop-
ta je, na žalost doma-
će publike, zaigrala u 
mreži iza leđa Dublja-
nića, koga je savladao 
Rakonjac.
Do kraja meča nije 

bilo stopostotnih pri-
lika, u međuvremenu je Nikolić 
morao ranije sa terena zbog po-
vrede, a uzbuđenje je čekalo kraj 
utakmice. U 90. minutu Kembel 
pogađa stativu.

Spartak ŽK: Dubljanić, Jezdimi-
rović (Vidović), M. Bogićević, Fili-
pović, Milošević, Šimura, Đuraso-
vić (Tufegdžić), Nikolić (Todoro-
ski), Vidaković, Srećković, Rošević.

Čukarički: Petrović, Stevano-
vić, Drezgić, Šapić, Tošić, Kaje-
vić (Kovač), Mijailović, Janković 
(Ndiaje), Čolović (Kembel), Lukić 
(Belić), Rakonjac (Aganspahić).

I Čukarički odneo bodove

U nedelju Partizan
Sledi 26. kolo Super lige, a 

Spartak će u nedelju, 6. mar-
ta, na Gradskom stadionu u 
Subotici, sačekati ekipu Par-
tizana. Utakmica počinje u 
14 sati.

Duel Roševića i Šapića

Luka Bijelović odigrao je odličan meč u Novom Sadu
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U subotu, 5. marta, 
nastavalja se ta-
kmičenje u okviru 
Vojvođanske fud-
balske lige, grupa 

„Sever”, a pred najstarijim fudbal-
skim klubom Srbije nalazi se prvi 
ispit – Bačka 1901 od 14,30 sati, 
dočekuje Tavankut. Lokalni der-
bi će sigurno izmamiti navijače na 
tribine kraj „Somborske kapije”, a 
sve se čini kako će i imati u čemu 
da uživaju.

Iza fudbalera Bačke je period 
dobrih priprema, bilo je i kadrov-
skih promena, a sada je vreme da 
se vidi kako to sve deluje u borbi 
za bodove.

– Imali smo pripremni ciklus 

od šest nedelja, a kroz taj period 
smo odigrali nekoliko prijateljskih 
utakmica i imali veliki broj trenin-
ga. Mogu da kažem da je ekipa u 
izuzetnoj fizičkoj formi. Ove zime 
nas je pripremao naš novi kon-
dicioni trener, ali i saigrač, Luka 
Đurović. Uz rad Slobodana Ku-
studića i Zorana Milidraga Bač-
ka je podigla sve značajne para-
metre u ekipi. Počev od atmosfe-
re u svlačionici, do svih detalja u 
igri. Rezultati prijateljskih meče-
va nisu uvek merilo kvaliteta, ali 
nije loše čuti da smo u osam me-
čeva imali šest pobeda, te po remi 
i poraz, i to uz priliku da svi igra-
či pokažu šta znaju – javlja Neboj-
ša Mezei, iskusni prvotimac crve-
no-bele ekipe.

Prvi meč drugog dela sezone 
stiže kao sjajna prilika da se pro-
veri forma, a pre svega da se igra 
ozbiljan takmičarski fudbal.

– Uželeli smo se pravog takmi-
čarskog fudbala, to je ono za šta 
smo se pripremali. Svi se nadamo 
pobedi u prvom kolu prolećnog 
dela takmičenja. U goste nam do-
lazi jedna kvalitetna ekipa Tavan-
kuta, ali to ne menja naše ambici-
je. Imamo dva cilja – da ostanemo 
u gornjem delu tabele, a da isto-
vremeno razvijamo mlade igrače 

koji će činiti okosnicu tima u bu-
dućnost. Za ispunjenje oba cilja su 
nam potrebne dobre utakmice, ali 
i dobra igra – dodaje Mezei.

Bačka je prvi deo sezone završi-
la na trećem mestu, sa 31 bodom, 
koliko ima i drugoplasirana Mla-
dost iz Turije, dok je Stanišić s 39 
bodova na prvom mestu.

Bačka je prvi deo 
sezone okončala 
na trećem mestu 
tabele, Preporod je 
bio deveti, Bačka 
(Pačir) deseta, a Ta-
vankut jedanaesti

Sport

Iz Fudbalskog kluba Tavankut stiže lepe vesti, 
dok počinju drugi deo sezone u Vojvođanskoj fud-
balskoj ligi, grupa „Sever”, Tavankućani najavljuju da 
će i ovaj deo takmičenja iskoristiti kako bi sproveli do 
kraja „smenu generacija”, te kako bi što bolje pripre-
mili tim za izazove naredne sezone.

– Počeli smo 17. januara, na vreme, ali sa do-
sta izmena u igračkom kadru, te uz trenera Nena-
da Todorovića. Otišli su nam stariji igrači poput ka-
pitena Vizina, Šimića i Kujundžića, dok su sa dru-
ge strane u našim redovima neki mlađi fudbaleri, 
deca 18-19 godina. Tu su Babičković, Dušanić, Mi-
letić, vratili su se Todorović, Đurđevac i Poljaković, 
a iz našeg podmlatka smo povukli Denisa Juhasa 
i Nikolu Vujića. Značajno smo podmladili ekipu, bi-
ćemo jedna od retkih ekipa koja će imati tri starte-
ra koji su u kategoriji „bonusa” i to ne zato što mo-
raju, nego zato što imaju taj kvalitet – ističe Goran 

Orčić, prvi čovek Tavankućana, pa nastavlja:
– Trener Nenad Todorović je imao dovoljno igrača 

na treninzima, bilo je i nekoliko prijateljskih utakmi-
ca, protiv Feketića, Preporoda, omladine TSCa, Sta-
nišića, a dobra provera je bio kup meč protiv Bač-
kog Gradišta.

Kako kaže Orčić, Tavankut je u prvom delu sezo-
ne sakupio zadovoljavajući broj bodova, biće ih još 
više, što će omogućiti, nadaju se svi, da mladi igrači 
imaju priliku da napreduju sa ipak nešto manjom do-
zom imperativa pobeda.

– Zadovoljni smo radom, zalaganjem igrača i oče-
kujemo dobre rezultate i pre svega dobru igru. Na-
pravili smo smenu generacija, već pravimo tim za 
iduću godinu, a videćemo kakvi će nam onda biti ci-
ljevi. Zavisi sve od finansijske situacije i još nekih po-
teza, ali se nadamo dobroj fudbalskoj priči u Tavan-
kutu naredne sezone.

Smena generacija u pravi čas

Lokalni derbi za 
ljubitelje fudbala

Prolećni deo sezone počinje u subotu, a na stadionu kraj „Somborske 
kapije” snage će odmeriti Bačka 1901 i Tavankut

Autor: N. Stantić

Pred fudbalerima Bačke 1901 je prvi prolećni ispit Odličan poče-
tak Golubica

Nije bilo dileme na startu prolećnog dela takmi-
čenja u Super ligi Srbije u fudbalu za žene, Spartak 
je na domaćem terenu u meču 12. kola, sa ubed-
ljivih 8:0 (3:0) savladao Vojvodinu iz Novog Sada.

Domaći tim je bio bolji od prvog minuta utakmi-
ce. Ređali se se obećavajući napadi Spartaka od 
starta, a na prvi gol se čekalo do 11. minuta. Po 
ko zna koji put je po desnoj strani protutnjala Alis 
Kusi, ubacila je loptu u kazneni prostor gošći gde 
je spremna čekala Anastasija Ćirić. Kružila je lopta 
oko kaznenog prostora Vojvodine i dalje, trudile su 
se gošće da osujete što veći broj napada Golubi-
ca, a u jednom takvom pokušaju načinjen je prekr-
šaj nad Tijanom Filipović. Loptu je na 17-18 metara 
namestila Violeta Slović, šutirala je oštro i tačno, za 
2:0 u 25. minutu. Više niko nije mogao da zaustavi 
Filipovićevu, pa je onda i ona, u 43. minutu, poenti-
rala, nakon ubacivanja Kristine Nađ.

I u drugom poluvremenu je viđena slična slika 
na terenu, Novosađanke su odolevale, dok su mo-
gle, a onda je usledila nova serija golova. Narav-
no, Tijana Filipović je bila agilna, postiže golove u 
70. i 71. minutu, a potom asistira Slovićevoj koja u 
75. minutu postiže gol za 6:0. Sledi i četvrti gol Fili-
povićeve, u 84. minutu, a dva minuta pre kraja go-
leadu zaključuje igračica koja je i započela – Ana-
stasija Ćirić.

Spartak: Mihajlović (Škandro), Baka, Nađ, Slo-
vić, Frajtović, Milivojević, Ćirić, Tijana Filipović, 
Kusi, Ilić, Stupar (Golubović).

Vojvodina: Đukić, Medić, Milošević, Trbulin, Kri-
vokapić, Petrović, Plavšić, Beronja, N. Vuksanović, 
Trivić, A. Vuksanović (45. Stokić).

Golubice u narednom kolu očekuje derbi, kroz 
gostovanje u Nišu, ekipi Mašinca.

Preporod kre-
će u nedelju

Prvo prolećno kolo u Vojvođanskoj fudbalskoj ligi 
čeka i ekipu Preporoda iz Novog Žednika. Oni će u 
nedelju, 6. marta, od 14,30 sati, dočekati Krila Kra-
jine iz Bačke Palanke.

Kako je već i bilo reči, Preporod dočekuje dru-
gi deo vojvođanskog „Severa” u nešto izmenjenom 
sastavu, sa dosta mladih igrača sa kojima je tokom 
pripremnog perioda radio iskusni Radivoje Đurović.

Kako je i Đurović istakao, Preporod je sigurno 
bio iznenađenje prvog dela takmičenja, uz rezultate 
koji su nadvisili neke od ekipa koje imaju niz sezo-
na u vojvođanskom rangu, ali to, naravno, nije sve 
što je ova ekipa pokazala.

Koliko može Preporod moći će se naslutiti i u 
derbiju sredine tabele, jer je ekipa iz Novog Žedni-
ka deveta na tabeli, a Krila Krajine na poziciji iznad, 
sa tek bodom više.

Bačka iz Pačira prvi meč igra u nedelju, 6. mar-
ta, a biće to gostovanje u Bačkom Petrovcu, eki-
pi Mladosti.

Anastasija Ćirić (u sredini) lako je izlazila 
na kraj sa prvotimkama Vojvodine

U Fudbalskom klubu Tavankut već misle na narednu sezonu

Nebojša Mezei, 
prvotimac Bačke 1901
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U četvrtak, 24. fe-
bruara, održa-
na je Skupština 
Konjičkog klu-
ba Bačka. Bila je 

to prilika da se čuje kako je ovaj 
klub radio prošle godine, koji su 
to istaknuti pojedinci i koja naj-
bolja grla ovog kluba, te da se na-
javi sezona koja počinje u aprilu.

Kako je istakao Miodrag Zago-
rac, predsednik Konjičkog kluba 
Bačka, prošla sezona je bila u zna-
ku proslave jubileja – 100 godina 
KK Bačka, a sezona je obeležena i 
trkama derbista, sa ključnom tač-
kom – 94. izdanjem Srpskog ka-
sačkog Derbija, odnosno trkom 
jubileja.

Bačka je bila domaćin okuplja-
nja kasača deset puta tokom proš-
le sezone, a kroz 82 kasačke parti-
je nastupilo je 677 grla.

Najbolja grla KK Bačka su, grla 
od dve godine: Gill Higgins AT, 
Aki Boy i Jolaine de Sajan, naj-
bolja grla od tri godine: Chet Ba-
ker AT, Leon Thomas AT, Valter, 
najbolja grla od četiri godine: Sa-
rah Vaughan AT, Armani B, Her-
cule de Sajan, najbolja starija grla: 
Iago d Amore, Saphir AT i Happy 
Day. Najbolji vozači KK Bačka su 
Branislav Mukić, Dejan Katanić i 

Boris Kečenović, najbo-
lji vlasnici kasača Ani-
mal Trade Racing Team, 
Marko Jozić i Petar Žu-
žić, najbolji treneri Alek-
sandar Dimitrijević, Jo-
sip Gabrić i Ivan Mukić, 
najbolji odgajivači Ani-
mal Trade RT, Branislav 
Mukić i Darko Tikvicki, 
najbolje francuske kobi-
le su Daphne de Faverol, 
Duchesse Fouteau, Ga-
lia d Ormoy, priznanje 
namenjeno mladom vo-
začu zaslužio je Ričard 
Činčurak, posebna pri-
znanja dobili su Konjički 
klub Vojvođanin iz Som-
bora, Mitja Kos i Marko 
Zagorac, dok je priznanje 
„Rade Popović”, name-
njeno medijskoj promo-
ciji konjičkog sporta pri-
mio Josip Kujundžić.

Što se sezone koja 
predstoji tiče, plan je da 
u njoj bude održano de-
vet kasačkih okupljanja. 
Otvaranje sezone zakaza-
no je za 10. april, a među 
trkačkim danima koji se svakako 
izdvajaju jesu tradicionalne trke 
Subotička milja, 26. juna, dvod-
nevna Dužijanca 23. i 24. jula, te 
Trka Grada Subotice, 16. oktobra.

Sport

okupljanja kasača planirano je za 
2022. godinu

9

Sezona kreće u aprilu
Otvaranje sezone zakazano je za 10. april, a među trkama koje se izdvaja-
ju biće sigurno „Subotička milja”, „Dužijanca” i „Trka Grada Subotice”

Autor: N. Stantić

Održana Skupština Konjičkog kluba Bačka Super liga Srbije 
za stonotenisere

Iza stonotenisera Spartak Infostuda je nova 
pobeda u Super ligi Srbije. Oni su, na domaćem 
terenu, u okviru 16. kola, sa 4:1 savladali Medi-
janu iz Niša. Subotičani su bili favoriti, a i rezultat 
je bio u skladu sa tom činjenicom.

Pojedinačno: Bakić – Milićević 3:0 (11:1, 11:3, 
11:3), Trbović – Milenković 0:3 (5:11, 5:11, 8:11), 
Kostadinović – Kocić 3:0 (11:3, 11:3, 11:19, Ba-
kić – Milenković 3:1 (11:8, 8:11, 12:10, 11:4), Ko-
stadinović – Milićević 3:0 (11:3, 11:5, 11:2).

Naredno kolo nosi okršaj protiv Vojvodine.

Poraz u Pazovi
U Vojvođanskoj „B” ligi stonoteniseri Spartak 

Infostuda II gostovali su u Staroj Pazovi gde se 
pobedi od 4:2 radovao domaći tim Jedinstva.

Pojedinačno: Turčan – Matković 3:0 (11:5, 
11:6, 11:8), Gubečka – Trbović 1:3 (11:6, 3:11, 
12:14, 4:11), Skopljak – Marković 3:0 (11:7, 11:8, 
11:6), Skopljak/Turčan – Trbović/Brstina 3:2 
(5:11, 11:13, 11:8, 11:6, 11:9), Turčan – Trbo-
vić 0:3 (3:11, 4:11, 5:11), Skopljak – Brstina 3:2 
(11:9, 11:7, 7:11, 3:11, 11:4).

Mini-maksi 
liga u fudbalu

Pro tek log 
vikenda odr-
žana su za-
vršna takmi-
čenja u Mini-
maksi ligi za 
decu rođenu 
2010., 2011. 
i 2014. godi-
šta, odnosno 
poznate su 
ekipe koje će 
predstav l ja -
ti Suboticu u 
narednoj fazi 
takmičenja.

Među de-
com 2014. go-
dišta prvo me-
sto pripalo je 
Areni I, drugo 
Areni II, dok 
je Subotica 
bila treća. Kod 
dece rođene 
2011. godine 
prvo mesto je  
osvojila eki-
pa Palić Bambino, ispred Spartaka na drugom i 
Arene na trećem mestu, dok je kod dece 2010. 
godišta prvo mesto osvojila Arena I, drugi je bio 
Spartak, treća Arena II.

Pobednici će predstavljati Suboticu na regional-
nom takmičenju u Zrenjaninu i Novom Sadu, a lo-
kalno takmičenje koje se odvija pod tehničkom or-
ganizacijom Sportskog saveza Subotice nastav-
lja se u subotu, 5. marta, kada će svoje fudbalsko 
umeće pokazati deca rođena 2012. i 2013. godine.

Najbolji trenerski učinak imao je 
Aleksandar Dimitrijević (levo), a pri-

znanje mu je uručio Miodrag Zagorac, 
predsednik KK Bačka

Priznanje za medijsku promociju ko-
njičkog sporta dobio je Josip Kujun-

džić (levo), a plaketu uručuje Miloš Je-
remić, novinar

Prvenstvo Vojvodi-
ne u dizanju tegova

U Somboru je održano Prvenstvo Voj-
vodine u dizanju tegova za takmičare do 
15 i do 17 godina, uz dobar nastup pred-
stavnika KDT Spartak.

U kategoriji do 15 godina prvo mesto 
je osvojila Jovana Tapai (45 kg), dok su 
kod dečaka prvi bili Ričard Nemet (55 
kg), Ivan Erdeg (61 kg) i Mark Vojnić Ze-
lić (81 kg), treće mesto su osvojili Mark 
Juhas (61 kg), Akoš Juhas (67 kg), peto 
mesto zauzeo je Gabriel Cifra (67 kg), a 
šesto Lenard Remete (67 kg). Spartak je 
u ekipnoj konkurenciji bio drugi, u sa-
stavu A. Juhas, Erdeg, Nemet, Vojnić 
Zelić.

Kod takmičara do 17 godina prvi 
su bili Sebastian Katona (55 kg), Ba-
laž Benčik Maša (67 kg), Fabian Seke-
reš (89 kg) i Adam Rihter (102 kg), dru-
gi je bio Mihajlo Šijak (102 kg), dok je 
bez plasmana ostao Adam Sabo (81 kg). 
Spartak je u sastavu Sabo, Rihter, Ben-
čik Maša, Šijak osvojio prvo mesto u eki-
pnoj konkurenciji.

Džudisti u Turiji
Turija je proteklog vikenda bila domaćin 23. Međunarodnog 

turnira „Turija”, a među 55 klubova iz 7 država, nastupali su i ta-
kmičari subotičkih klubova Sparta i Mija&Zorka.

Što se Spartaka tiče, srebrne medalje su osvojili Relja Žagar, 
Nikola Rašović, Emina Mezei i Filip Ivanović, dok su bronza-
ne medalje zaslužili Jovana Bogić, Anđela Radaković i Mihajlo 
Stokanović.

Zlatne medalje za klub Mija&Zorka osvojili su Aleksandar 
Štajnfeld, Danilo Lončarević i Matej Nemet, a bronzane Sara 
Štajnfeld, Antea Nemet i Maša Pajić.

Prva „B” liga Srbije za vaterpolistkinje

Pobeda u Šapcu
Susretima 6. kola nastavljena je Prva „B” liga Srbije za vater-

polistkinje, a iza Spartaka je još jedna dobra utakmica i još jedna 
pobeda. Ekipa iz Subotice bila je bolji rival, te je i zasluženo po-
bedila sa 11:6 (3:1, 4:1, 0:4, 4:0).

Šabac: Aleksić 2, Jurošević, Milinković 1, Đukić 2, Atić 1, Pe-
trović, Babić, Mijailović. Trener: Managa,

Spartak: Mesaroš, V. Kozla, L .Kozla, Kovačević, Tošić 6, 
Babčanji, Pejić 2, Mesaroš, Balać 2, Ljubičić, Rudić Vranić, Be-
nedek, Huđec. Trener: Kopunović.

Bila je to šesta pobeda Spartaka koji u subotu, 5. marta, od 20 
sati, u derbiju kola dočekuje drugoplasiranu Sentu.
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Rukometaši Spar-
taka počeli su 
svoje takmičenje 
u plej-aut delu 
Super lige Srbi-

je, odnosno, krenuli su u borbu 
za potvrđivanje superligaškog 
statusa. Već je prvi okršaj do-
neo veliku dramu, ali i bod Su-
botičanima koji su odigrali ne-
rešeno – 31:31 (14:17) u due-
lu protiv Obilića. Rival je imao 
prednost u većem delu meča, pa 
i dva gola razlike na minut i po 
do kraja meča, a onda su doma-
ći u poslednjoj sekundi stigli do 
boda.

Sve je dobro počelo za Spar-
tak, dobra odbrana uz dva rea-
lizovana sedmerca donose im 
početnu prednost od 2:0. Imao 
je Spartak i 3:1, a onda su po-
čeli problemi sa odbranom. Go-
sti su lako postizali golove, pa 
posle dva gola Mandića Obilić 
stiže do izjednačenja. Serijom 
od 5:0, koju kontrom zaključu-
je Topalović, Obilić vodi sa 9:5 
i najavljuje borbu za pobedu u 
Subotici.

Mučili su se i dalje rukome-
taši iz Subotice sa defanzivom, 
gotovo sve što su šutnuli gosti 
je ušlo u gol, pa je tako Jovano-
vić u 23. minutu doneo Obili-
ću višak od pet golova. Kada je 
Radosavljevića podržao sa dva 

gola Čolović, Spar-
tak je smanjio na 
dva gola zaostatka, 
ali na pauzu Obi-
lić ipak odlazi sa 
17:14.

Imali su sreće 
domaći što je Uroš 
Radosavljević bio 
izuzetno raspolo-
žen za igru, goto-
vo da nije promaši-
vao, ali nije mogao 
sam. Mandić u 43. 
minutu opet donosi 
gostima četiri gola 
viška – 25:21. Ko-
načno, u 51. minutu, 
uz nešto bolju odbra-
nu dva važna gola postiže Gu-
durić sa levog krila, dva dodaje 
i Radosavljević, a u 54. minutu 
bilo je nerešeno – 29:29. Ima-
li su domaći i priliku da pove-
du, šut Čolovića nije bio dovolj-
no precizan, pa preko Sladića u 
59. minutu Obilić vodi sa 31:29.

Poslednjih minut i po prolazi 
uz pravu dramu, Mrvović poga-
đa za 30:31, sledi dug napad go-
stiju i pokušaj Sladića koji zavr-
šava pokraj gola, da bi bukval-
no u poslednjim sekudama Mr-
vović „odapeo” za izjednačenje 
– 31:31.

Spartak: Mrvović 3, Miskin 2, 
Stojanović, Milunović 1, Čolović 
4, Vještica 1, Potpara 1, Spremo 
1, Radosavljević 13, Gudurić 2, 

Vukadinović 1, Pižuurica, Tasić 
2, Kerić, Vojvodić, Radović.

Obilić: Radović, Žujović 1, 
Topalović 6, Gojković, Jestro-
vić, Dražić, Bukvić, Jovanović 
2, Milutinović 1, Baćanović 5, 
Šmigić, Mandić 7, Turudić, An-
tić, Šaponjić 2, Sladić 7.

Naredno kolo je slobodno za 
Spartak, a sledeći meč Suboti-
čani igraju opet pred domaćom 
publikom, u subotu, 12. mar-
ta. Biće to duel protiv Crvene 
zvezde.

Sport

Do remija u poslednjoj sekundi
U velikoj drami u poslednjih minut i po, rukometaši Spartaka 
su stigli do boda u dinamičnom meču protiv Obilića

Autor: N. Stantić

Super liga Srbije za rukometaše – počeo plej-aut

golova postigao je Uroš 
Radosavljević

13

U Novom Sadu je u subotu, 26. februara, odr-
žano takmičenje „Liga mladih plivača Vojvodine”, 
a među preko 300 učesnika iz 16 klubova bili su 
i predstavnici PK Spartak Prozivka i PK Spartak.

Plivački klub Spartak bio je prvi po broju meda-
lja 27 (12, 10, 5), drugi po broju bodova, a poseb-
no se istakao Leon Ujvari sa pet zlatnih medalja.

Zlatne medalje su osvojili: Bojan Martić, Leon 
Ujvari, Nikolas Martin, David Farkaš, Petra Čajkaš, 
Lena Torbai, kao i štafeta 4x50m slobodno; srebr-
ne: Bojan Martić, Nikolas Martin, Ognjen Gabrić, 

Lena Torbai, Petra Čajkaš, Marija Vukovojac i šta-
feta 4x50m mešovito; bronzane: Filip Miler, Milan 
Vukovojac, Ognjen Gabrić i Bojan Martić.

Plivački klub Spartak bio je treći sa 23 medalje 
(12, 6, 5), a posebno se istakla Jana Mut koja je 
osvojila pet zlatnih medalja.

Zlatne medalje su osvojili: Jana Mut, Petra 
Botka, Sara Stipić, Katarina Popović, Miša Novo-
vić; srebrne: Sara Stipić, Katarina Popović, Miša 
Novović; bronzane: Petra Botka, Katarina Popo-
vić, Aleks Milanović.

Liga mladih plivača Vojvodine

Super liga Srbi-
je za kuglaše

U 15. kolu Super lige Srbije kuglaši Spartaka 
024 su stigli do trinaeste pobede u sezoni. Sa 6:2 
(3.564:3.432) su savladali Jedinstvo, na gostovanju, 
te su tako ostali u trci za visok plasman na tabeli Su-
per lige Srbije.

Pojedinačno: Sopko – Sel 0:1 (581:614, 0:4), Za-
varko – Juhas 1:0 (628, 571, 4:0), Zrnić – Trku-
lja 0:1 (558:618, 0:4), Komaromi – Lončarević 0:1 
(566:616, 1:3), R. Ernješi – Čalić/P. Skenderović 0:1 
(541:445/126, 1:3), N. Ernješi – Dojić 1:0 (558:574, 
2,5:1,5).

U narednom kolu, u nedelju, 6. marta, drugoplasi-
rani Spartak na kuglani u Bačkoj Topoli dočekuje tre-
ćeplasiranu ekipu Metalca.

Kup Srbije za 
rvače

U Kanjiži je održan Kup Srbije u rvanju za takmi-
čare do 13 godina, a Suboticu su predstavljali člano-
vi Spartaka i Aleksandrova. Među dvadeset klubova 
Spartak je bio šesti, a Aleksandrovo četrnaesto.

Rezultati Spartak: 3. Edvard Siraki (31 kg), 6. Le-
vente Serenče (37 kg), 3. Nikola Mijušković (60 kg), 7. 
Emanuel Varga (70 kg), 2. Aleks Lipai (85 kg), 7. Ed-
vard Horvat (85 kg).

Rezultati Aleksandrovo: 5. Strahinja Pakaški (37 
kg), 14. Igor Engi (48 kg),14. Ivan Crnković (70 kg), 8. 
Milan Čuturilov (85 kg).

Trofej 
Beograda

U subotu, 26. februara, održano je rvačko takmiče-
nje „Trofej Beograda”, međunarodnog karaktera, a za 
učesnike do 17 godina, a bio je to i Kup Srbije. Rva-
či Spartaka su se predstavili sa osam rvača, a zauze-
li su peto mesto. Ekipa Aleksandrova imala je jednog 
predstavnika.

Rezultati, Kup Srbije, Spartak: 3. Rajmond Paroci 
(60 kg), 3. Mustafa Pitić (71 kg), 5. Branko Mijušković 
(80 kg), 2. Mihajlo Maksimović (110 kg).

Rezultati, Kup Srbije, Aleksandrovo: 3. Stefan Stoj-
šić (71 kg).

Kod devojaka je Tinde Kontra (57 kg) bila druga, 
treća Marija Miklenović (73 kg), a Nađa Katrinka (57 
kg) četvrta.

Prvenstvo 
Srbije

Prvenstvo Srbije u stonom tenisu za seniore i kade-
te biće održano u novom terminu, 28. i 98. maja u Be-
očinu. Do odlaganja je došlo zbog nastupa reprezen-
tacije Srbije na međunarodnom turnir.

Što se juniora i kadeta tiče, oni igraju, prema planu, 
12. i 13. marta, u Vršcu.

Vučko Mrvović (u napadu) postigao je 
dva završna gola za Subotičane
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Odbojkaši Sparta-
ka okončali su li-
gaški deo takmi-
čenja u Super ligi 
Srbije, na žalost, 

uz poraz koji ih je preselio na peto 
mesto na tabeli. Mogli su Golu-
bovi da sjajnu sezonu okončaju 
među tri najbolje ekipe, ali im je 
na tom putu, nakon sjajnih pobe-
da protiv Crvene zvezde i Partiza-
na, stao imenjak iz Ljiga koji, na-
kon pravog maratona, slavi sa 3:2 
(29:27, 23:25, 27:29, 25:21, 15:8).

Prvi set proticao je uz greške na 
obe strane, a Subotičani prvi hva-
taju ritam i nakon bloka Pavlovića 
vode sa 12:8. Domaći se vraćaju, a 
opet preko Pavlovića, ovoga puta 
sa servisa, Golubovi imaju ozbilj-
nu prednost od 22:18. Sledi serija 
domaće ekipe od 5:0, potom eki-
pa iz Ljiga spašava tri set lopte, a 
Maksimović koristi prvu za pred-
nost domaćina.

I drugi set protiče 
uz mini serije i veliku 
dozu neizvesnosti. Su-
botičani prvi stižu do 
set lopte, na 24:22, a 
Jungić ovoga puta ne 
greši.

Tri vezana bloka do-
nose  Ljigu prednost 
od 12:7 u trećem setu, 
a Lečić na isti način 
donosi izjednačenje 
– 16:16. Preko Žugića 
Golubovi stižu na ko-
rak do osvojenog seta, 
opet Subotičani propu-
štaju tri set lopte, ali ne 
i četvrtu, za prednost 
od 2:1.

As Nadaždina i blok 
Maksimovića dono-
se prednost Ljigu od 
17:12, teraju Jevtića 
na tajm-aut, ali odgovo-
ra Subotičana koji bi do-
neo preokret nije bilo. Utakmica 
je ušla u taj.brejk.

Za razliku od ranijih mečeva, 
Golubovi nisu uspeli da se izdignu 
na kraju. Ekipa iz Ljiga vodi sa 4:1 
u taj-brejku, i to uz četiri vezana 
bloka Feta i Bekrića. Sledi serija 
grešaka, pa i izjednačenje na 5:5. 
Maksimović i Nadažin vraćaju Lji-
gu prednost od tri poena, a nakon 
četiri greške Spartaka iz Subotice, 
bio je otvoren put do pobede do-
maćoj ekipi.

Spartak (Lj): Kopunović, Fet 9 
(5 bl, 1 as), Ivanović,Vukadinović, 
Nadaždin 29 (2 bl, 5 as), Matić 1, 

Glavinić 8 (1 bl, 2 as), Grković, Mi-
lovanović, Janković (libero), Me-
dak (libero), Maksimović 15 (1 bl), 
Koničanin 7 (1 bl), Bekrić 13 (3 bl).

Spartak (Su): Milović (libero), 
Marković, Jungić 16 (2 as), Tom-
čić, Peić (libero), Lečić 10 (3 bl), 
Vulikić 3 (1 bl, 1 as), Nestorović, 
Kan 3, Dulić, Kone, Pavlović 16 (4 
bl, 1 as), Žugić 11 (1 bl), Tumbas 6 
(2 bl).

Propuštena šansa u LjiguPropuštena šansa u Ljigu
Super liga Srbije – Spartak na kraju peti

Sreća ovoga puta nije bila naklonjena Subotičanima, nakon drame u 
pet setova pretrpeli u poraz od imenjaka

Sport

ligaških pobeda imao je Spartak ligaških pobeda imao je Spartak 
ove sezoneove sezone
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Super liga Srbije za 
odbojkašice

U skladu sa 
mogućnostima

U završnom činu Super lige Srbije odbojkaši-
ce Spartaka poražene su od Železničara sa 0:3 
(15:25, 11:25, 19:25). Taj poraz ih nije pomerio 
sa pozicije koja garantuje opstanak u Super ligi 
Srbije. I ovako mlada ekipa dodatno je podmla-
đena u meču protiv Železničara, igrajući i bez 
prvog dizača. Teško je bilo očekivati da Golu-
bice u takvom sastavu naprave prvorazredno 
iznenađenje. Igra domaćeg tima je na momen-
te zaslužila pohvale, na momente kritike, kako 
je to i često slučaj kod mladih ekipa, dok su go-
šće iz Lajkovca iz Subotice ponele ono što su i 
nameravale.

Solidno su se držale Golubice u uvodnoj fazi 
prvog seta, Pavlovićeva je držala egal, sve dok 
Kutlešićeva nije zabeležila as koji je, čini se, po-
remetio koncepciju igre domaće ekipe. Kutleši-
ćeva je i dalje bila sigurna, uskoro su se naniza-
le i greške Golubica, pa ekipa iz Lajkovca vodi 
sa 20:14. Serijom od 5:1 gošće okončavaju prvi 
set.

Teško je Spartak dolazio do igre u drugom 
setu, posle da asa Aleksandre Uzelac bilo je 
već 7:2 za ekipu Železničara. Spartak na kratko 
dolazi do predaha, smanjuje na 6:9, ali je to bilo 
sve što su domaće pokazale u ovom periodu. 
Dosta su grešile, iako su bile izuzetno borbene 
u pojedinim momentima, a dva vezana obeća-
vajuća napada zaustavlja blokom Kutlešićeva. 
Ipak, sa druge strane je bila bolja ekipa, a Olui-
ćeva uskoro poentira iz druge linije za 20:9. Ni 
kraj seta nije bio daleko.

Pokušavale su odbojkašice Spartaka da po-
kažu da umeju više od onog što su prikazale, 
ali im to nikako nije polazilo za rukom. Perovi-
ćeva dobro servira za 10:6, a Sara Pavlović još 
jednom diže domaće i dobija zaslužene aplau-
ze. Dva asa Oluićeve otklanjaju sve dileme, Že-
lezničar je poveo sa 19:12... Borile su se Golu-
bice koliko god su mogle, sve dok Savićevićeva 
na beleži završni poen.

Spartak: Zucović, Korolija 3, Spasenić (libe-
ro), Džaković 5 (1 bl, 1 as), Tuševljak, Andrić, 
Pavlović 15 (1 as), Ostojić 1 (1 bl), Hadžimušo-
vić 1 (1 bl), Žigić (libero), 

Železničar: Ivanović, Marković (libero), Bati-
nić 13 (1 as), Uzelac 12 (5 as), Milojević 9 (1 bl), 
Antonijević 1 (1 bl), Kutlešić 8 (2 bl, 2 as), Oluić 
7 (2 as), Mirosavljević 4, Savićević 1, Vujović (li-
bero), Zarić, Perović 3 (1 bl).

Počinje plej-of
Nakon kratke pauze, poči-

nje plej-of i borba za titulu pr-
vaka Srbije. Spartak će odme-
riti snage protiv Radničkog iz 
Kragujevca. Prvi duel zaka-
zan je za 11. mart, u Kragu-
jevcu, potom sledi meč u Su-
botici, 14. marta, a eventual-
na treća utakmica na progra-
mu je 17. marta.

Autor: N. Stantić

Krenuli su odbojkaši Sparta-
ka u takmičarsku 2022. godinu 
sa idejom da do kraja ligaškog 
dela takmičenja dobiju sve me-
čeve i tako budu među tri najbo-
lje ekipe Srbije. I – umalo da se 
to i desi, imenjak iz Ljiga se po-
kazao kao prepreka preko koje 
Subotičani nisu mogli preći. Na-
kon maratona i drame izgubili su 
u taj-brejku.

– Mora nam biti žao zbog te 
utakmice, malo je nedostaja-
lo da ispunimo naš plan. Bila je 
to jedna odlična utakmica, sa 
dva dobra rivala, i svako je imao 
svoje ambicije. Mi smo hteli vi-
soku poziciju, Evropu, naš rival 
mesto u plej-ofu – ističe Niko-
la Žugić, prvotimac Spartaka iz 
Subotice.

Ekipa sa severa Bačke ligaš-
ki deo takmičenja okončala je na 
petom mestu, u davno zanimlji-
vijoj završnici Super lige Srbije 
tek su nijanse odlučivale o pla-
smanu. Sledeći rival je Radnički 
iz Kragujevca.

– Pred nama je sada pau-
za od dve nedelje, a nju kori-
stimo da se što bolje spremimo 
za narednog rivala. Imamo prili-
ku da možda i iskoristimo pozi-
ciju u plej-ofu, jer smo pokaza-
li da možemo da igramo i protiv 
Radničkog, ali i eventualnih na-
rednih rivala koji dolaze, što da 
ne i do finala. Naravno, valja ići 
korak po korak, a siguran sam 
da će svi u klubu biti angažova-
ni da se što bolje pripremimo za 
naredne utakmice. U dobroj smo 

formi, pokazali smo svoje kvali-
tete tokom sezone, trebalo bi da 
budemo kompletni. Što se odno-
sa sa Radničkim tiče, u prvom 
delu sezone smo mi odneli po-
bedu iz Kragujevca, oni iz Subo-
tice, a mi ćemo dati sve od sebe 
da iz ovog duela izađemo kao 
pobednici.

Nakon niza utakmica, po obi-
čaju obeleženih dramom, dugim 
poenima i velikom potrošnjom 
energije, pauza verovatno dola-
zi u pravi čas.

– Mislim da će pauza biti do-
bra, da prvo malo „ohladimo gla-
ve” od svega što se dešavalo u 
prethodnim mečevima i da okre-
nemo novi list – dodaje Žugić, uz 
konstataciju da Spartak sigurno 
još nije pokazao sve što može.

Pauza, pa borba u plej-ofu

Još jedan dobar meč odigrao je Nikola Pavlović

Usamljena u napadu – Sara Pavlović
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Košarkaši Spar-
tak Office Shoe-
sa iza sebe ima-
ju još jednu po-
bedu, tako da je 

niz trijumfa nastavljen. Jeda-
naestu uzastopnu pobedu Go-
lubovi su zabeležili u trećem 
kolu plej-ofa, na gostovanju u 
Zemunu sa 97:79 (22:25, 20:17, 
18:20, 37:17) svladali su doma-
ći Borac. Bio je to meč koji je re-
zultatski bio u egalu do posled-
nje deonice kada su Subotiča-
ni demonstrirali svoj napadač-
ki potencijal.

Šut je poslužio Miculovi-
ća u domaćoj ekipi na početku 
meča, dok je Spartak imao više 
raspoloženih igrača, te je i po-
veo sa 15:9. Kada su se napadu 
Borca priključio i Čelebić, do-
maći okreću vode sa 25:22. 

Čelebić pogađa za 31:25 u 
12. minutu, a nakon serije poe-
na Jugovića bilo je 33:33 tri mi-
nuta kasnije. I dalje je Čelebić 
pogađao, te Golubovi nisu ima-
li priliku da naprave razliku do 
kraja poluvremena.

Prlja i Jugović poentiraju za 
46:42, ali je to tek bio poče-
tak rezultatske klackalice koja, 
pred poslednju četvrtinu, ostaje 
za dva poena na strani domaćih.

U 35. minutu i dalje je bilo 
nerešeno – 71:71, a onda kreće 
„mašina” sa severa Bačke. Do 

kraja četvrtine Danilović je na-
nizao jedanaest poena, Jugović 
deset, koševe su dodali i Stoja-
nović i Barna. Bila je to serija 
koja Spartaku donosi na kraju 
ubedljivu pobedu.

Pogled na statistiku otkriva 
da je Spartak imao značajnih 
dvanaest skokova više, pet dvo-
cifrenih igrača po broju koše-
va i indeks poena, da je Jugović 
imao 32 indeks poena, te da je 
Barni nedostajala tek asistenci-
ja za „triple double”.

Borac: Burgić 6, Branković 14, 
Miculović 8, Sinovec 7, Simeu-
nović 3, Čelebić 25, Uskoković, 
Pajić, Vukojičić 12, Ekmedžić, 
Milošević 2, Trajković 2.

Spartak Office Shoes: Jugo-
vić 29, Sokolović 11, V. Gazibe-
gović 11, Danilović 18, Barna 11, 
Stojanović 6, Dodić 3, Prlja 8, 
Dmitrović, Kojić.

Spartak se izdvojio na čelu 
tabele, ima pobedu više od Čač-
ka, dve više od Pirota..., a u na-
rednom kolu, kako je prema 
planu, Golubovi u subotu, 5. 
marta, dočekuju ekipu Herce-
govca iz Gajdobre. 

Sport

Autor: N. Stantić

Druga liga Srbije za košarkaše – plej-of

Furiozna završnica GolubovaFuriozna završnica Golubova
Poslednjih 4-5 minuta meča Spartak je demonstrirao silu i definitivno 
„prelomio” neizvesnu utakmicu, a možda i celu sezonu

2

poena postigli su Golubo-poena postigli su Golubo-
vi u završnoj četvrtinivi u završnoj četvrtini

37

Poraz u Pazovi
U 17. kolu Druge lige Srbije košarkašice Spartaka 

poražene su sa 72:89 (23:26, 18:18, 11:21, 20:24) na 
gostovanju u Staroj Pazovi. Domaće su stekle solidnu 
prednost u trećem periodu, a to su znale da pretvore u 
pobedu. Blistala je Aleksandra Mužević sa 44 poena, 
12 skokova, 3 asi-
stencije i ukupni in-
deks od 52 poena.

Tri uspešna napa-
da okončala je Isido-
ra Savković, a Spar-
tak je poveo sa 6:1 
na startu meča. Dr-
žale su se Golubice, 
trojku dodaje Krsta-
jićeva, a na polovini 
četvrtine domaći tim 
vodi ipak sa 15:11. 

Vezane trojke Cvi-
jovićeve i Krstajiće-
ve vraćaju Spartak 
na samo dva poena 
zaostatka u 14. mi-
nutu – 32:34, a trojka 
Čiče donosi i pred-
nost Golubicama. 
Ekipa iz Subotice je 
bila borbena, te polu-
vreme čeka sa tri poe-
na zaostatka. 

Vodio je Spartak i sa 45:44 na početku trećeg perio-
da, a onda kreće tandem Mužević – Ristić, te uz trojku 
Ivanićeve Stara Pazova vodi sa 62:49. 

Uspeo je Spartak da smanji u jednom momentu na 
sedam poena zaostatka, ali onda Muževićeva veže de-
set poena za konačnu pobedu domaće ekipe. 

Stara Pazova: Z. Nikolić 6, Zaborski 6, Ivanić 10, Mu-
žević 44, M. Nikolić 4, Stanić, Đurčik, Korica, Zorić 2, 
Ristić 17, Bačić.

Spartak: Cvijović 6, Krstajić 11, Pavlović 7, Savković 
18, Todorović 15, Krnjajski 3, Petrekanović, Čiča 5, Ri-
đošić 6, Marković, Dimitrijević 1.

U subotu, 5. marta, od 20 sati, Golubice u Hali spor-
tova dočekuju Mileševku.

Kadeti u subotu
U subotu, 5. marta, nastavlja se i takmičenje u Triglav 

kadetskoj ligi Srbije za košarkaše, a ekipa Spartak Offi-
ce Shoes od 14 sati, u Hali sportova u Subotici, doče-
kuje Slogu iz Kraljeva.

Dvoransko 
takmičenje za 
veterane

Sportsko atletsko udruženje „Atletski veterani” stalo 
je iza organizacije prvog atletskog mitinga u ovoj kate-
goriji, a na takmičenju u Beogradu nastupili su i pred-
stavnici Spartaka i Trona iz Subotice.

Radovan Radulović (M70) bio je prvi u hodanju na 
3 km i u trci na 400 m, Stojanka Sokol (Ž55) bila je 
prva na 200 i 400 metara, Dragan Ćirić (M70) bio je prvi 
na 1.500 i 800 metara, Bogdan Trbojević (M55) prvi na 
1.500 i 800 metara.

Sledi Otvoreno prvenstvo Mađarske u Budimpešti, a 
potom i Balkanijada za veterane u Sloveniji.

Košarkaši Spartaka na-
pravili su još jedan veliki ko-
rak ka plasmanu u viši rang 
takmičenja. Na gostovanju 
u Zemunu, savladali su am-
bicioznu ekipu Borca. Iako 
je pobeda na kraju izražena 
kroz ozbiljnu razliku, na tere-
nu se 35 minuta vodila ozbilj-
na borba.

– Ekipa Borca je dobra, 
imaju nekoliko odličnih mla-
dih igrača, nekoliko iskusnih, 
baš kao i mi. Igraju dobru ko-
šarku i znali smo da neće biti 
lako, pogotovo jer je to bio je-
dan od bitnih mečeva u ovoj 
fazi takmičenja. Oni su se 
nam pružili odličan otpor, oko 
36 minuta, a onda je do izražaja došao naš 
kvalitet, naša priprema, ali i naša velika že-
lja. Znali smo koliko ovaj meč može da nam 

donese, da nam olakša put ka 
višem rangu, i to je bila sjaj-
na motivacija – javlja Predrag 
Prlja, kapiten Subotičana.

Pred Golubovima je novi 
izazov u subotu, u vidu ekipe 
Hercegovca iz Gajdobre.

– Ne znamo tačno u ka-
kvom će sastavu stići u Subo-
ticu, ali je jasno da je to eki-
pa koju ne smemo potceniti. 
Momci znaju da igraju košar-
ku i bili su prvi u njihovoj gru-
pi dok su bili kompletni. No, 
mislim da će ovo biti još jed-
na utakmica u kojoj će sve biti 
na nama, Ako mi budemo oni 
pravi, ako budemo radili sve 
što se od nas očekuje, mo-

žemo napraviti još jedan korak napred, narav-
no, uz podršku naših navijača – dodaje startni 
centar Spartak Office Shoesa.

Novi korak ka višem rangu

Predrag Prlja (desno)

Aleksa Jugović je bio najefikasniji u redovima Spartaka

Isidora Savković (beli dres)


