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1. maj – između odmora, 1. maj – između odmora, 
luna-parka, sećanja i luna-parka, sećanja i 
borbe za prava radnikaborbe za prava radnika
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Grad

Dan rada, 1. maj, tradici-
onalno su obeležili i u Udru-
ženju građana „Solidarnost”. 
Oni su svojevrsnim perfor-
mansom podsetili da su u 
Subotici nestala mnogobroj-
na preduzeća, kroz loše pri-
vatizacije, ali su istakli i neke 
poruke koje su univerzalne i 
vredne danas, baš kao i pre 
tridesetak godina.

– Nikada nećemo presta-
ti da obeležavamo 1. maj, i 
nećemo prestati da držimo 

pomen radnicima poginulim 
u radničkoj borbi, na svojim 
radnim mestima, onima koji 
su živote tragično završili na-
kon pljačkaških privatizaci-
ja – istakao je Mikloš Olajoš 
Nađ iz UG „Solidarnost”, pa 
nastavio:

– Radniku nije ništa po-
klonjeno, radnik nije broj, 
niti je rob, nije jeftina rad-
na snaga. Zato i poručujemo 
radnicima da se moraju or-
ganizovati, mora se izvršiti 

transformacija sindikata koji 
umrtvljuju radničku borbu, 
mora se hitno promeniti Za-
kon o radu. Tražimo poštova-
nje radnog vremena, plaće-
ni prekovremeni rad, ali i da 
znamo ko kontroliše sprovo-
đenje zakona. Jeste, postoji 
trend povećanja plata i penzi-
ja, ali je veća inflacija, a već je 
godinama u svetu, pa i Srbi-
ji, trend da se povećavaju so-
cijalne razlike. To potkopava 
temelj svake države, stvara se 

elitistički feudalizam, a uz to 
nema demokratije.

Olajoš Nađ je govorio i da 
glas radnika treba bolje da 
se čuje, da se radnici nema-
ju strah od otkaza, ako će ne-
što reći.

– Nećemo odustati ni od 
nekih drugih zahteva, po-
put onog da se ukinu „pena-
li” za prevremeni odlazak u 
penziju!

Performans je održan 
ispred Otvorenog uni verziteta, 

a priključili su mu se i pred-
stavnici Gradskog odbora Par-
tije radikalne levice.  

N. S.

Odbornici Skup-
štine grada 
usvojili su svih 
šest tačaka 
dnevnog reda 

na redovnoj 22. sednici, održa-
noj u četvrtak, 5. maja. Najvi-
še pažnje izazvala je  Odluka o 
pokretanju procesa izrade Pro-
grama razvoja turizma Grada 
Subotice za period od 2023. do 
2025. godine.

Predstavnici opozicije izneli 
su niz primedbi na izradu Pro-
grama razvoja turizma. Miro-
slav Milojević, predsednik Od-
borničke grupe Pokret slobod-
nih građana, smatra da lju-
di koji su zaduženi za njegovu 
izradu, nemaju dovoljno isku-
stva i znanja. 

– Mi smo imali primedbe i 
sumnje povodom druge tačke 

dnevnog reda. Imamo sumnju 
oko izrade Programa razvo-
ja turizma grada, odnosno ko 
će to uraditi i kako će se to re-
alizovati. Agencija „Panonreg” 
je dobila zadatak da to izvrši, 
a mi smatramo da oni nema-
ju dovoljno stručan kadar da se 
to izvrši. Gospodin Imre Kern 
je na našu opasku izjavio da to 
neće biti samo ljudi iz „Panon-
rega”, već i drugi stručni ljudi 
koji se razumeju u turizam. Što 
se tiče toga plana, tu postoji i je-
dan deo koji će obraditi kakvo 
je stanje bilo u turizmu u proš-
losti, i mi smatramo da je neop-
hodno dati akcenat na analizu 
šta se dogodilo sa akva parkom 
na Paliću, koji je skup projekat 
velikih očekivanja. Godine pro-
laze, taj projekat se ne završa-
va, ne znamo šta se tamo dogo-
dilo i da li ima stvari koji pod-
ležu zakonskoj odgovornosti. 

To je naša osnovna primedba. 
Drugo, smatramo da je važno 
da se raspiše međunarodni ten-
der ili konkurs, za spa i wellne-
ss centar na Paliću, koji bi po-
digao kvalitet usluga i da se sve 
radi transparentno.

Predsednik Skupštine gra-
da Balint Pastor prokomentari-
sao je kritike opozicije, za koje 
kaže da su neosnovane jer nisu 
zasnovane na činjenicama. Pa-
stor dodaje da se Program ra-
zvoja turizma izrađuje na pe-
riod od 2023. do 2025. godine 
jer tako zakon nalaže.

– Razumem opoziciju i stoga 
im dajem mogućnost za repli-
ku čak i kada nema osnova po 
poslovniku. S obzirom na to da 
je zadatak opozicije da kritiku-
je, smatram da je neophodno 

da barataju i sa činjenicama i 
tačnim podacima, i zbog toga 
je dobro što je zamenik grado-
načelnika Imre Kern reagovao. 
Svi mi znamo u Subotici šta 
nam donosi izgradnja brze pru-
ge i pruge za Segedin, posebno 
za turizam, jer zamislite situa-
ciju u kojoj će se za dva sata sti-
zati iz Beograda ili Budimpe-
šte do Subotice. To znači da će 
ti ljudi iz udaljenih gradova do-
laziti u naš grad i na Palić i zato 
je dobro što se sada izrađuje 
ovaj Program razvoja turizma 
za sledeće dve godine. Bilo je 
pitanje prethodnih dana, zašto 
se izrađuje za tako kratak pe-
riod, ali mi to moramo tako da 
uradimo po zakonu i ne može-
mo na duže staze, a isto tako je 
na prethodnoj sednici usvojena 

odluka o izradi celokupne stra-
tegije razvoja grada i to uklju-
čuje i razvoj turizma. Stoga svi 
ovi državni, međunarodni i re-
gionalni projekti će doprine-
ti prepoznatljivosti Subotice i 
Palića na turističkoj mapi ovog 
dela Evrope. 

Odbornici su usvojili i Odlu-
ku o dodeli priznanja „Dr Fe-
renc Bodrogvari”, koje će biti 
uručeno Žoltu Hercegu režise-
ru, reporteru i uredniku RTV 
„Panon”, i Tamari Kucor, isto-
ričaru umetnosti i kustosu Sa-
vremene galerije u Subotici. 
Takođe su usvojena i određe-
na kadrovska rešenja u uprav-
nim odborima kulturnih usta-
nova, Fondacije „Subotička si-
nagoga”, kao i u Savetu za me-
đunacionalne odnose.

Razvoj turizma za veći 
broj poseta

Najviše polemike bilo je oko Programa razvoja turizma u Subotici za period od 2023. do 2025. godine

Udruženje građana „Solidarnost” upozorava da položaj radnika mora biti bolji

Radnik nije broj, niti rob

Mikloš Olajoš Nađ

Održana 22. sednica Skupštine grada sa šest tačaka dnevnog reda

Autor: B. Nikolić
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Narodni poslanik i pred-
sednik Skupštine grada 
Subotice dr Balint Pastor 
prošlog petka je, u Bač-
kim vinogradima, na lo-

kaciji Postrojenja za prečišćavanje vode za 
piće predstavio projekat proširenja vodo-
vodne mreže ovog naselja i izgradnje vo-
dovodne mreže u Hajdukovu, Nosi i Šu-
pljaku, odnosno mikroregionalnog vodo-
vodnog sistema. Uz podsećanje da je Po-
strojenje za prečišćavanje vode za piće u 
Bačkim vinogradima u funkciji od 2015. 
godine, dr Balint Pastor je rekao da je na-
kon nekoliko decenija učenjen prvi korak 
da građani Hajdukova, Bačkih vinograda, 
Šupljaka i Nose imaju vodu za piće.

– Već godinama meštani ovih nase-
lja s punim pravom govore da nije nor-
malno da u 21. veku nemaju vodu za za 
piće. Od 2015. godine u Bačkim vinogra-
dima vodovodnom mrežom je pokrive-
no svega od 30 do 40 odsto ovog naselja, 
dok u Hajdukovu, Nosi i Šupljaku uop-
šte nema vodovodne mreže i ljudi nema-
ju vodu za piće. Decenijama se na prevazi-
laženju tog velikog problema ništa nije de-
šavalo, a sada se, konačno, dogodi-
lo nešto pozitivno. Naime, izradiće 
se projektno-tehnička dokumenta-
cija za proširenje vodovodne mre-
že u Bačkim vinogradima i za iz-
gradnju vodovodne mreže u Haj-
dukovu, Nosi i Šupljaku, zahva-
ljujući sredstvima Zelenog centra 
za Zapadni Balkan kojim uprav-
lja Ministarstvo za inovacije i teh-
nologiju Mađarske, a jedno pri-
vredno društvo dobilo je sredstva 
u visini od oko 160.000 evra za izradu 

projektno-tehničke dokumentacije. Izra-
da te dokumentacije je prvi korak, a na-
kon toga možemo da tražimo sredstva da 
apliciramo za izgradnju vodovodne mreže 
u tri sela, odnosno za proširenje vodovod-

ne mreže u ovom naselju gde se trenutno 
nalazimo – naglasio je Pastor.

Istakao je da sve ovo svedoči o tome da 
je lokalnoj samoupravi veoma važan rav-
nomeran razvoj svih naselja na teritoriji 
grada Subotice.

– Pre nekoliko dana gradonačelnik Ba-
kić je obišao obnovljenu ambulantu u Ma-
loj Bosni za čiju je adaptaciju i renoviranje 
iz gradskog budžeta izdvojeno 5,2 miliona 

dinara, a ja sam danas predstavio projekat 
proširenja i izgradnje vodovodne mreže u 
četiri prigradska naselja i izradu projek-
tno-tehničke dokumentacije koja će biti 
urađena zahvaljujući sredstvima koje je 

obezbedilo Ministarstvo za ino-
vacije i tehnologiju Mađarske. 
Zeleni centar za Zapadni Balkan, 
inače, finansira još neke projekte 
u Subotici. Jedan od njih je po-
boljšanje kvaliteta vode u Palić-
kom jezeru, i to je projekat koji 
je u toku, a drugi projekat je ure-
đenje, u ekološkom smislu, ne-
kadašnje fabrike „Zorka“ kako 
bismo taj prostor mogli da kori-

stimo u budućnosti. Iskreno verujemo da, 
zahvaljujući blizini granice, razvoju žele-
zničke mreže, turističkim potencijalima 
i blizini Palićkog i Ludaškog jezera, ovaj 
kraj može da bude jedan od najbrže razvi-
jajućih na teritoriji našeg grada, a ono što 
on zaista mora da ima jeste i vodovodna 
mreža – zaključio je dr Balint Pastor.

N. S. N. (info: subotica.rs)

Već godinama meštani ovih naselja s punim pravom govore da nije normalno da u 21. 
veku nemaju vodu za za piće, ističe dr Pastor

Predsednik Skupštine Subotice najavio proširenje i izgradnju vodovodne mreže u četiri prigradska naselja

Konačno nešto pozitivno

Gradonačelnik Bakić čestitao 
Ramazanski bajram

Svim sugrađanima islamske veroispovesti upu-
ćujem srdačne čestitke povodom Ramazanskog 
bajrama, uz tradicionalni pozdrav: Bajram šerif 
mubarek olsun.

Neka kraj ramazanskog posta i veliki praznik do-
nesu radost svim subotičkim muslimanima, sa koji-
ma gradimo naš grad u zajedništvu i međusobnom 
poštovanju.

Gradonačelnik Subotice
Stevan Bakić

Lokalnoj samoupravi je va-
žan ravnomeran razvoj svih 
naselja na teritoriji grada Su-
botice, poručio je predsednik 
Skupštine

Nakon nekoliko decenija učenjen prvi korak da građani Hajdukova, Bačkih vi-
nograda, Šupljaka i Nose imaju vodu za piće, kaže Balint Pastor
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U fokusu

Foto + reč

Proleće (u mom gradu)
Za ovaj „pismeni zadatak” potrebno je malo – jedna nova 

i jedna stara fotografija i više znakova pitanja. Mesto je isto, 
ugao Petefi Šandora i Preradovićeve. Na najnovijem snim-
ku vidi se kako je proleće razlistalo iždžikljala stabla i šipraž-
je, tvoreći „malu džunglu” (!) usred grada, a na onom nešto 
starijem je taj prostor od pre desetak godina, ograđen na-
kon rušenja zgrade „Komgrada”.

Od premeštanja pumpe do sada, a kako se čini i ubudu-
će, nema ništa, a jedan usputni odgovor koji je ovaj novinar 
bio je da su u pitanju „nerešeni imovinsko-pravni odnosi”, 
šta god to značilo. Ostalo su nagađanja. Da je „Komgrad” 
prodao lokaciju za potrebe „Lukoila”, koji je za njegove po-
trebe kupila firma „Roha” – što samo po sebi ne objašnja-
va zašto se, i da li definitivno, odustalo da se tamo smesti 
benzinska pumpa.

Plan detaljne regulacije (PDR) o ovom prostoru svojevre-
meno je ovako predvideo: „Na javnoj površini u Ul. Petefi 
Šandora zatečenim stanjem locirana je „Lukoil”-ova stanica 
za snabdevanje tečnim gorivom koja je izgrađena pre oko 
40 god. i kojoj je iz bezbednosnih razloga potrebna sanaci-
ja, a koja zbog važeće zakonske regulative nije moguća”. 

Navodno, jedan problem je blizina škole, jer, opet navod-
no, po zakonu benzinske pumpe ne mogu da se grade bli-
že od 500 metara od škole. A šta je sa postojećom? Drugi, 
navodni, problem je lokacija, zbog međunarodnog puta, pa 
se smeštanje pumpe ne može rešiti zbog uključivanja vozi-
la na taj put. To se, još jednom navodno, „skontalo” tek na-
knadno, kada je tamo već bila isplanirana pumpa. Ma haj-
de! Iz perionice automobila na Preradovićevoj vozila, sve u 
šesnaes`, izlaze na ovaj glavni put, i to preko trotoara, pa 
niko nije rekao da to ne može!

Poslednji put premeštanje pumpe pomenuto je pre pet-
šest godina, kada je rađena velika rekonstrukcija kolektor-
ske i vodovodne mreže u gradu. Za Petefi Šandora tada je 
bilo reči da će zbog prolaska kolektora, sadašnja benzin-
ska stanica da se seli, ali se odustalo – opet bez objašnje-
nja, osim nezvanične informacije da je kolektor „zaobišao” 
pumpu idući prema Bajskom putu, jer bi njeno izmeštanje 
bilo preskupo, s obzirom da se ustanovilo da su cisterne za 
gorivo „jako duboko” ispod zemlje! 

Šta bi od svega toga? Ništa, stiglo proleće. Šuma lista, 
Mašo – piše u bukvaru. 

Autor: Miodrag Radojčin

Subotica, kao mul-
tinacionalna sredi-
na poznata po vi-
sokom stepenu to-
lerancije, bila je ve-

rovatno idealna sredina za kon-
ferenciju o govoru mržnje u za-
jedničkoj organizaciji Pokrajin-
skog zaštitnika građana – om-
budsmana i Instituta za krimi-
nološka i sociološka istraživanja 
u Beogradu. 

Teme su bile zanimljive, a na-
kon uvodnih obraćanja mogla 
su se čuti izlaganja autorskih ra-
dova: „Uloga nezavisnih institu-
cija u Srbiji u slučajevima govo-
ra mržnje”, „Beskućnici u savre-
menom društvu: Između ignori-
sanja i (zločina) mržnje”, „Per-
cepcija mladih iz multikultu-
ralnih regiona Srbije o govoru 
mržnje u elektronskim mediji-
ma i na društvenim mrežama”, 
„Kako osigurati efikasnu i legal-
nu zaštitu od ’sajber’ uznemira-
vanja”, „Krivična odgovornost 
i kažnjivost za govor mržnje”, 
„Kolektivna građansko-prav-
na zaštita u slučajevima govo-
ra mržnje: Analiza normativnog 
okvira Republike Srbije”, „Go-
vor mržnje u sferi javnog obraćanja”, „Go-
vor mržnje, nasilje i širenje lažnih vesti 
na globalnom auto-putu društvenih mre-
ža”, „Vršnjačko nasilje kroz govor mržnje 
na društvenim mrežama”, „Govor mržnje 
i nasilje na internetu među decom i mladi-
ma”, „Primena člana 10 Evropske konven-
cije o ljudskim pravima na govor mržnje i 
nedostaci u regulativi”, „Govor mržnje na 
internetu i pozitivna komunikacija”, „Al-
goritmična reprodukcija mržnje na druš-
tvenim medijima”, „Govor mržnje protiv 
politički korektnog govora: uzročno-po-
sledične veze”.

Kao mesto gde su „manjine u većini” 
u Subotici je, kako kaže dr Balint Pastor, 
predsednik Skupštine grada, situacija po 
pitanju nacionalnih manjina mnogo bolja 
nego što je bila pre desetak godina i više.

– Ne treba zaboraviti kakvo je bilo 

stanje kada su mediji svakod-
nevno izveštavali o incidentima 
na račun nacionalnih manjina. 
To je sada davna prošlost koja 
je iza nas i to govori o zrelosti 
našeg društva i da smo uradili 
dobar posao. Napravili smo svi 
mi zajedno atmosferu u kojoj 
toga nema. Naravno, i pravni 
koraci su učinjeni, krivični za-
konik je postao stroži što se tiče 
ove teme. Ovakve konferen-
cije svakako doprinose i hva-
la Pokrajinskom ombudsma-
nu što je baš Suboticu odabrao 
kao mesto gde će se govoriti o 
ovim temama. To što mi govo-
rimo o ovoj temi ne znače da 
postoje neki ogromni problemi, 
to samo govori o tome da o pro-
blemima treba razgovarati i u 
potpunosti ih iskoreniti.

Pokrajinski ombudsman 
prof. dr Zoran Pavlović ističe 
kako nema dileme – mora se ići 
ka „nultoj toleranciji” što se tiče 
govora koji se odnosi na bilo 
kakvu vrstu diskriminacije.

– Bez tolerantnog stava ne-
ćemo moći da dođemo do bo-
ljeg sutra i zajedničke budućno-
sti. Mi smo stava da o ovoj temi 
treba stalno govoriti. Nesporna 
je uloga nezavisnih institucija 

koja treba da preuzmu svoj deo odgovor-
nosti i reaguju bez oklevanja na svaki go-
vor mržnje, na svaki grafit, na svaku javno 
izgovorenu reč, bez obzira gde se ona na-
lazi. Predlažem da se svi trudimo da bu-
demo što tolerantniji prema drugima i da 
javno i lično osuđujemo svaki oblik diskri-
minatornog ponašanja.

Prof. dr Pavlović potencira preventivni 
rad i rad sa najmlađima, te dodaje da ne 
smatra da govora mržnje ima više nego što 
je bilo, nego da je on sada, kroz društvene 
mreže, postao vidljiviji.

O vršnjačkom nasilju na internetu, i 
društvenim mrežama govorila je Vida Vi-
lić, kriminolog. Ona kaže kako je ovakvo 
nasilje zastupljeno, jer se svi vidovi nasilja 
reflektuju iz stvarnog u „onlajn” svet. 

– Nekako smo utvrdili da je ovo nasi-
lje opasnije za osetljive grupe, jer ne tra-
je samo dok su vršnjaci zajedno, nego tra-
je 24 sata na dan, 7 dana nedeljno. Posle-
dice ovakvog nasilja se reflektuje na žrtve, 
ali i na počinioce. Problem je svakako i to 
što ne postoji pravni okvir za „onlajn” vrš-
njačko nasilje na društvenim mrežama.

Kako se moglo čuti teme koje su obradi-
li eminentni stručnjaci biće objavljene i u 
zborniku čije se izdavanje planira.

Mora biti „nulta tolerancija”Mora biti „nulta tolerancija”
U Subotici održana konferencija o govoru mržnje

Konferenciju su zajednički organizovali Pokrajinski zaštit-
nik građana – ombudsman i Institut za kriminološka i soci-
ološka istraživanja u Beogradu

Autor: N. Stantić

Balint Pastor

Zoran Pavlović

Vida Vilić

Govor mržnje nije u ekspanzi-Govor mržnje nije u ekspanzi-
ji, ali je zbog elektronskih me-ji, ali je zbog elektronskih me-
dija i društvenih mreža vidlji-dija i društvenih mreža vidlji-
viji nego ranije, smatra prof. viji nego ranije, smatra prof. 
dr Pavlovićdr Pavlović
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Osnovna škola „Jo-
van Jovanović Zmaj” 
uključila se u proje-
kat „Za čistije i zeleni-
je škole Vojvodine”, a 

kroz projekat su učenici ove škole sa-
kupljali čepove koje su, nakon mesec 
dana akcije, predali Udruženju „Če-
pom za osmeh”. Ovom prilikom su 
promovisani ekologija i humanitarni 
rad, a kako bi ceo proces bio zanimlji-
viji, organizovano je i takmičenje.

– Naša škola je već godinama 
uključenja u sakupljanje pet amba-
laže i čepova, a ove godine smo se 
uključili i u projekat „Za čistije i ze-
lenije škole Vojvodine”. U sklopu tog 
projekta smo napravili jednu akciji i 
animirali učenike da se u što većem 
broju odazovu, uz udruženje „Čepom 
do osmeha”. Zajedno smo im preda-
li 219 kg čepova, a mi smo u školi na-
pravili svojevrsno takmičenje. Uče-
nici su se takmičili po odeljenjima, 
sabarali smo sakupljne čepove, po-
delili sa brojem učenika u tom ra-
zredu i tako dobili rang-listu. Plani-
ramo da ovo ostane u akcija za bu-
dućnost, jer najbolji dobija prelazni 

pehar. Hvala učite-
ljicama, učenicima i 
njihovim roditeljima 
– istakla je Klaudija 
Gubić Šelken, direk-
torica ove škole.

Iz Subotice se sva-
kog meseca poša-
lje oko tona čepova, 
što je svakako odli-
čan pokazatelj koliko 
su Subotičani uklju-
čeni u celu priču, isti-
če Marijana Vidović, 
koordinator Udruže-
nja za Suboticu, pa 
dodaje: 

– Sakupljamo pla-
stične čepove, time 
štitimo našu životu 
sredinu, ali i poma-
žemo deci sa invaliditetom. Prezado-
voljni smo Subotici, a prezadovoljni i 
ovom akcijom u OŠ „Jovan Jovanović 
Zmaj”. 

Učenice trećeg razreda bile su ras-
položene da svoje utiske o akciji po-
dele sa predstavnicima medija. Tako 
je Jovana Bogić, naglasila:

– Lepo je ovo što smo učinili, mno-
go čepova sakupili, kako bi naše 

malo što smo uradili nekome mnogo 
značilo. 

Elena Šolaja dodaje kako joj se ak-
cija svidela jer su se svi lepo družili i 
ne samo to:

– Uz to smo učinili i dobro delo, 
nekome kome je trebalo pomoći smo 
pomogli.

Mina Mašić, potvrđuje kako je 
akcija super, da je lepo pomoći ne-
kome, ali je i naglasila kako je kroz 

proces reciklaže pomaže prirodi.
Prvo mesto zauzeo je razred 2. b 

koji je sakupio 52,2 kg čepova, odno-
sno gotovo 2,27 kg po učeniku.

Tehnička škola „Ivan Sa-
rić” u Subotici koja uče-
stvuje u projektu Ne-
mačke razvojne sarad-
nje „Dijalog o zapošlja-

vanju mladih, Inicijativa i dualno ob-
razovanje” (DECIDE), nizom aktivno-
sti obeležila je 28. april, „Dan devoj-
čica”, sa idejom da se devojčice i de-
vojke osnaže prilikom odabira budu-
će profesije.

Tako su u sredu, 27. aprila, uče-
nica trećeg i četvrtog razreda ove 
škole, posetile kompaniju „Continen-
tal” u Subotici, te su imale prilike da 
se „iz prve ruke” upoznaju sa uslovi-
ma i načinom rada u ovoj kompani-
ji, koja već duži niz godina sarađuje 
sa Tehničkom školom “Ivan Sarić” u 
realizaciji dualnog obrazovanja. Pri-
likom obilaska kompanije i prezenta-
cija, učenice su mogle, između osta-
log, da čuju i koji su zahtevi radnih 
pozicija tehničar-šteler, projektni in-
ženjer, smenovođa, na kojima su u 
„Continental-u” u Subotici zaposle-
ne žene. 

U četvrtak 28. aprila, sedamnaest 
učenica Tehničke škole „Ivan Sarić” 

posetilo je digitalnu agenciju „Studio 
Present”. Devojke su imale priliku da 
vide kako izgleda rad u IT kompani-
ji čiji je osnivač i direktor bivši uče-
nik popularnog „Mešca”, a koja više 
od 15 godina uspešno posluje u obla-
sti razvoja kompleksnih web rešenja 
u kombinaciji sa marketingom i diza-
jnom. Pored obilaska jednog od naj-
jedinstvenijih i najmodernijih radnih 
prostora smeštenog u pametnoj zgra-
di „Digital Hive” u Subotici, učenice su 
mogle da se upoznaju sa mogućno-
stima prakse i zaposlenja koje „Studio 

Present” nudi kao i da steknu utisak 
kako je raditi u opuštajućem i inspira-
tivnom radnom okruženju u kome se 
vodi računa o timu i okolini. 

Povodom obeležavanja „Dana de-
vojčica”, projekat DECIDE podržava 
srednje stručne škole koje učestvu-
ju u ovom projektu u organizaciji su-
sreta učenica sa uspešnim ženama 
koje mogu da im budu uzor i inspira-
cija u ostvarivanju ličnih i profesional-
nih ciljeva. Devojčice imaju priliku da 
upoznaju žene na rukovodećim pozi-
cijama i one sa uspešnim karijerama 

u sektoru informaciono-komunika-
cionih tehnologija, zanatsko-tehnič-
kim zanimanjima, inženjerstvu i osta-
lim oblastima u kojima su žene manje 
zastupljene.

Cilj manifestacije „Dan devojčica” 
je da se devojčice i devojke osnaže 
da se prilikom odabira svojih profe-
sija i budućih karijernih puteva ruko-
vode ličnim interesovanjima, talen-
tima i sposobnostima, a ne stereoti-
pnom podelom na „muška” i „ženska” 
zanimanja. 

N. S. N.

Ekologija i humanitarni rad

Osnaživanje prilikom odabira profesije

Projekat „Za čistije i zelenije škole Vojvodine”

Obeležen „Dan devojčica” i u Subotici

Autor: N. Stantić

čepova sakupi se svakog 
meseca u Subotici

1 tona

Učenice Tehničke škole „Ivan Sarić” posetile i „Studio Present”
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Obaveštenje kupcima toplotne energije 

Završena sezona
Iz Javnog komunalnog preduzeća „Subotička toplana“ stiglo je saopštenje u kome se 

navodi da je grejna sezona završena.
„U skladu sa regulativom kojom se uređuje i definiše rad, JKP “Subotička toplana” 

obaveštava kupce toplotne energije da je dana 30. aprila 2022. godine završava grejna 
sezona 2021/2022. Proizvodnja i isporuka toplotne energije je prekinuta u ranim prepod-
nevnim satima, a dežurne ekipe su tokom čitavog dana vršile neophodne radove i spro-
vodile aktivnosti na gašenju distributivnih i primopredajnih kapaciteta. 

Kao i tokom grejne sezone i u vangrejnom periodu kupcima je na raspolaganju dežur-
ni broj telefona dispečerske službe 024/548-383 na koji se mogu prijaviti eventualne ha-
varije“, stoji u saopštenju JKP „Subotička toplana“.

Tročlana poro-
dica Sesartić iz 
Subotice mora 
do 15. maja da 
se iseli iz sta-

na gde trenutno živi, a kako 
bi adaptirali kuću koju su ku-
pili u ulici Sergeja Jesenjina, 
potrebna je pomoć svih nas 
kako bi imali dostojne uslo-
ve za život. Ovu po mnogo 
čemu jedinstvenu porodicu u 
našem gradu čini bračni par 
Špiro i Ana, koji su istovre-
meno i invalidi, odnosno Špi-
ro ima oštećenje sluha dok je 
Ana gluvonema i nepokretna.

Pored svih nedaća koje im 
je život priredio, porodica Se-
sartić je nedavno saznala da 
će morati da se iseli iz iznaj-
mljenog stana, u kojem žive 
sa trogodišnjim sinom Leo-
nom. Sa malom ušteđevinom 
i uz pomoć dobrih ljudi i lo-
kalne samouprave, kupili su 
staru kuću u ulici Sergeja Je-
senjina u MZ „Ker”, koja izi-
skuje potpunu adaptaciju. Do 
sada su uspeli da dozidaju još 
jednu prostoriju, urede unu-
trašnje zidove i da kupe stola-
riju, ali im je nestalo sredsta-
va za kupovinu peći na pelet i 
njenu ugradnju. 

Špiro Sesartić objašnja-
va da je peć neophodna zbog 
nepokretne supruge i malog 
deteta, i da im nedostaje oko 
3.000 evra da to realizuju. 

– Želeo sam i ranije da ku-
pim tu peć, da se grejemo na 
pelet, međutim sve se brzo 

izdešavalo. Moramo da se ise-
limo, sve pare koje smo ima-
li dali smo u ovu kuću, materi-
jal je skup i ostali smo bez tog 
novca. Nedavno sam konač-
no dobio posao, ne mogu da 
dignem kredit, supruga naža-
lost ne može da radi, a ja je ne 
mogu ostaviti u hladnom, sla-
bog je zdravlja i bojim se da će 
se razboleti. Takođe naš sin 
ima tri godine, i njemu je ne-
ophodno da bude na toplom. 
Zato smo hteli da stavimo peć 
na pelet, da ja mogu ujutro i 

uveče ubaciti pelet u vatru i 
da budem miran dok sam na 
poslu.

Špiro je rođeni Splićanin i 
od detinjstva ima problema sa 
sluhom, zbog čega nosi aparat. 
Njegova supruga Ana je rođe-
na Subotičanka, i od rođenja 
je gluvonema i nepokretna. 
Špiro i Ana upoznali su se u 
Sarajevu, bila je to kažu ljubav 
na prvi pogled, a on se doselio 
pre šest godina, dok su pre tri 
godine dobili i sina Leona.

– Video sam je izdaleka i 

zaljubio sam se u njenu lepo-
tu. Prišao sam joj i shvatio da 
je i ona invalid kao i ja i srce 
mi je još jače zaigralo, že-
leo sam da sa njom započ-
nem novi život, da imam po-
rodicu. Još sam kao dete izgu-
bio sluh, nosim slušni aparat i 
mogu da razgovaram sa ljudi-
ma, dok je moja supruga Ana 
rođena gluvonema, a na sve to 
je i nepokretna. Naš trogodiš-
nji sin Leon je rođen kao zdra-
vo dete, priča i hoda.

Špiro nam priča da držav-

ljanstvo još uvek nema, nada 
se da će ga dobiti ove godine, 
a pre par meseci uspeo je da se 
zaposli. Kaže digao bi kredit, 
ali još uvek ne ispunjava uslo-
ve kod banaka, pa bi im svaka 
pomoć dobro došla.

Sugrađani dobre volje po-
rodici Sesartić mogu da po-
mognu u direktnom kontak-
tu sa Špirom na broj 061/213 
0681, ili uplatom na dinarski 
račun 160-6000001383816-
07, kao i na devizni 
RS35160600000138382480.

Peć na pelet rešila bi mnoge problem bračnog para sa invaliditetom

Porodici Sesartić neophodna pomoć
Sa malom ušteđevinom i uz pomoć dobrih ljudi i lokalne samouprave, kupili su staru kuću u ulici Sergeja Jese-
njina u MZ „Ker”, koja iziskuje potpunu adaptaciju

Špiro i Ana Sesartić

U toku je adaptacija kuće, a prvo što nedostaje 
je peć na pelet

Radovi u Bajmoku 
i Čantaviru

Prema obaveštenju koje stiže iz JKP „Vodovod i kanalizacija” u na-
rednom periodu, zbog sezonskih radova, biće povremenih prekida u 
vodosnabdevanju.

Tako će u MZ „Bajmok” u ponedeljak, 9. maja, u periodu od 9 do 12 
časova, doći do prekida u vodosnabdevanju naselja. Takođe, od pone-
deljka 9. maja, a zaključno sa sredom 18. majem, svakodnevno u vre-
menu od 8 do 14 časova, vršiće se sezonsko ispiranje vodovodne mre-
že naselja. 

U MZ „Čantavir” se radovi obavljaju u utorak, 10. maja, od 9 do 12 
sati, a od utorka, 10. maja, do četvrtka, 19. maja, svakodnevno u vreme-
nu od 8 do 14 sati, vršiće se sezonsko ispiranje vodovodne mreže naselja. 

Za vreme trajanja radova na ispiranju vodovodne mreže, očekuju se 
umanjeni pritisci vode u distributivnoj mreži, a tokom ispiranja, kao i 
nakon završetka radova na ispiranju, moguće su i prolazne pojave za-
mućenja vode.

Autor: Bojan Nikolić
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Pre šest decenija, 
28. aprila 1962. 
godine, osno-
vana je gradska 
galerijska usta-

nova – Likovni susret – Palić. 
Do današnje Savremene gale-
rije Subotica ova ustanova je 
menjala ime i prostor, ali je 
u suštini njena misija, a to je, 
kako stoji u pozivu za izložbu 
„Tragovi prošlosti: 60 godi-
na putovanja kroz umetnost”, 
da pažljivo prati, proučava, 
kolekcioniše i izlaže umet-
nost svog vremena. Zapravo, 
njen osnovni zadatak je bio da 
kroz sve te aktivnosti publi-
ci prenosi vrednosti umetno-
sti koja se stvara danas i da za-
jedno sa njom traga za novim 
znanjima.

Pred otvaranje izložbe koja 
je deo obeležavanja vrednog 
jubileja Arpad Blaško, direktor 
Savremene galerija Subotica, 
istakao je da se i danas čuvaju 
vrednost uz koje je ustanova i 
osnovana pre šest decenija.

– U ovoj zgradi (Rajhlova 
palata) galerija živi od 1968. 
godine i tu priređuje izložbe, 
a kako se od prvog dana saku-
pljaju radovi, u kolekciji sada 
ima već i preko 1.500 ekspo-
nata. Zato smo i radili oda-
bir radova, a projekat je bio 
zamišljen tako da u njoj uče-
stvuju svi naši kustosi, a sva-
ko je bio zadužen za određe-
ni period – istakao je Blaško 
i dodao kako izložba nije jedi-
ni program kojim se obeleža-
va jubilej:

– Nama cela godina prolazi 
u znaku jubileja. Predstavili 
smo novo galerijsko osvetlje-
nje, počeli smo program „Sre-
dom u galeriji” i to su sada si-
gurne tačke za posetioce koji 
znaju da sredom od 19 sati 
mogu da nas posete i budu 
deo programa koji nije vezan 
isključivo za izložbe. Plani-
ramo i otvaranje novog dela 
Rajhlove palate koji će biti na 

raspolaganju našim posetio-
cima, a biće to još iznenađe-
nja u godini jubileja.

Blaško je naglasio da je 
ustanova ostala ista kroz šest 
decenija, odnosno da se trudi 
da upoznaje umetnost sa pu-
blikom i da umetnost zajedno 
sa publikom istražuje.

– To radimo beskrajno i be-
sprekorno. Imamo jednu lepu 
viziju i lepu zapečaćenu sud-
binu koju pratimo – dodaje 
direktor Savremene galerije 
Subotica.

Na svečanom otvaranju 
izložbe govorio je i Zooltan 
Kudlik, pomoćnik pokrajin-
skog sekretara za kulturu, jav-
no informisanje i odnose sa 
verskim zajednicama. On je 
naglasio kako se ne proslav-
lja samo jubilej jedne ustano-
ve, nego i svih onih umetnika 
koji su bili deo programa, sla-
vi se bogat umetnički život u 
Subotici.

– Celogodišnji program Sa-
vremene galerije Subotica će 
nam dati uvid u šezdeset godi-
na umetničkog rada i možemo 
da budemo ponosni što smo 
tokom godina uspeli da oboga-
timo rad Galerije delima voj-
vođanskih umetnika i brojnim 
događajima kao što su izlož-
be, koncerti, filmovi... Ona je 
postala prava institucija gde 

je dobro biti domaćin i gde je 
dobro stvarati.

Kudlik je i naglasio kako 
kontinuirani razvoj nije zaobi-
šao ni Savremenu galeriju Su-
botica koja nudi svoj program 
i u virtuelnom prostoru, dok 
je Blaško naglasio kako se se 
Galerija trudi da se poveže ne 
samo sa onima koji zaista pra-
te umetnost, nego i sa onima 
koji još ni ne znaju kako je to 
posetiti jednu galeriju.

– Upravo će novi prostor 
biti pogodan za najmlađe, 
za decu od već 7-8 godina da 
dođu, da nas posete. I ranije 
smo radili programe za decu 
i đake, pa i programe koji su 
povezivali đake i starije osobe.

Izložbu „Tragovi prošlo-
sti: 60 godina putovanja kroz 
umetnost” otvorila je Sve-
tlana Mladenov, istoričarka 
umetnosti.

Četiri zbirke nala-
ze se u kolekciji Sa-
vremene galerije, 
zbirke slikarstva, 
grafike i crteža, ke-
ramike i skulpture, 
i novih medija

Vrednosti jednog vremena
Izložba „Tragovi prošlosti: 60 godina putovanja kroz 

umetnost” predstavlja publici samo mali deo onoga što je 
u kolekciji Savremene galerije Subotica sačuvano kao vr-
hunska vrednost umetnosti jednog vremena. Na izložbi 
će biti prikazana dela Jožefa Ača, Milana Konjovića, Pala 
Petrika, Slavka Matkovića, Balinta Sombatija, Verbumpro-
grama, Ferenca Mauriča, Stojana Ćelića, Julija Knifera, 
Olje Ivanjicki, Saše Tkačenka, Maje Rakočević Cvijanov, 
Nikole Džafa…

Sreda u galeriji
U okviru programa 

„Sreda u galeriji”, za 11. 
maj zakazano je filmsko 
veče „Rutina stogodišnjeg 
čoveka” (r. Čongor Sas), 
18. maja će biti preda-
vanje „Noć muzeja: kako 
su muzeji menjali svet”, a 
25. maja „Forumovo veče 
u Galeriji”. Programi poči-
nju u 19 sati.

Savremena galerija u Subotici obeležila značajan jubilej

Šezdeset godina putovanja Šezdeset godina putovanja 
kroz umetnostkroz umetnost
Osnovni zadatak ove ustanove je bio i ostao da publici prenosi 
vrednosti umetnosti koja se stvara danas i da zajedno sa njom tra-
ga za novim znanjima

Autor: N. Stantić
Autor: Savremena galerija Subotica

umetničkih dela mnogih 
autora nalazi se u kolekciji 

Savremene galerije

1.500

Svetlana Mladenov, Zoltan Kudlik i Arpad Blaško
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Vozači električ-
nih trotineta 
i dalje će se u 
saobraćaju tre-
tirati kao pe-

šaci, iako se ovim savreme-
nim prevozom mogu kreću 
brzinom i do 100 kilometara 
na sat u malo ekstremnijim 
verzijama. Vožnja ovih dvo-
točkaša još nije u Srbiji re-
gulisana Zakonom o bezbed-
nosti saobraćaja, a nije real-
no uskoro ni da bude, jer još 
nema predloga za izmenu za-
kona pošto tek treba da se 
konstituiše Skupština. 

Dok se izmene Zakona ne 
donesu i ne usvoje, vozači 
električnih dvotočkaša ima-
će samo preporuke od Agen-
cije za bezbednost saobraća-
ja kako da koriste ova vozila. 
Prema tim preporukama, na 
vozače trotineta se apeluje da 
se na biciklističkim stazama 
ne kreću brzinom većom od 
35 kilometara na sat, a tamo 

gde nema staza preporuka je 
da se trotinetaši kreću trotoa-
rima, ali da ne idu brže od 6 (i 
slovima – šest) kilometara na 
sat. To znači da ne smeju da 
se kreću brže od pešaka, što je 
apsurd.

– Postoje trotineti razli-
čitih karakteristika i brzi-
na – kaže jedan od inspekto-
ra saobraćaja u Subotici, pa 
nastavlja:

– Najbrži trotineti na sve-
tu idu i do 100 kilometara 
na sat, kod nas se u prose-
ku kreću od 35 do 50 km/h. 
Iako su već godinama na uli-
cama širom Srbije, kao i kod 
nas u Subotici, vozače elek-
tričnih trotineta MUP tretira 
kao pešake, bicikliste ili skej-
tere. Imali smo nedavno slu-
čaj vožnje trotineta na auto-
putu od 80 kilometara na sat. 
Sve su to činjenice koje treba 
sagledati pre donošenja za-
kona. Takođe, i dalje su otvo-
rena pitanja ko će smeti da 
vozi koji trotinet, hoće li vo-
zači polagati vozački ispit i 

da li će biti obavezna zaštitna 
oprema.

Ovako je jedan subotič-
ki „tviteraš” opisao prednosti 
vožnje električnog troteneta u 
gradu.

– Na posao svaki dan idem 
trotinetom, negde oko 3,5 ki-
lometra. Peške bi mi bilo po-
trebno pola sata, a ja stignem 
za 7 minuta. Nema čekanja na 
semaforima, koristim moguć-
nost vožnje po biciklističkoj 

stazi i totoaru i nema plaća-
nja parkinga. Voznja je prijat-
na i besplatna, jer sa jednim 
punjenjem baterije može da 
se pređe 25 kilometara. Ni-
sam zagadio okolinu, stvo-
rio buku i napravio gužvu u 
saobraćaju.

Brojni Subotičani, za vre-
me prvomajski praznika, ža-
lili su se na vozače elektič-
nih trotineta, da su baha-
ti i da voze brzo i smatraju 
da im uopšte nije mesto na 
trotuaru.

– Postavlja se pitanje šta 
je trotinet ako se na tržištu 
pojavio model koji ide i do 
100 kilometara na sat – kaže 
Damir Okanović, direktor 

Komiteta za bezbednost sao-
braćaja Srbije. 

– Da li je to to motocikl? 
Ako znamo da je razlika iz-
među mopeda i motocikla to 
što moped nema brzinu veću 
od 45 na sat? S druge strane, 
nejasno je ko će i na koji na-
čin da kontroliše vozače tro-
tineta, da li poštuju ograniče-

nje brzine do šest kilometara 
na sat? Kako će da uhvate ne-
kog ko prekorači brzinu, ako 
trotineti nemaju registarsku 
oznaku? Zašto bicikl po zako-
nu ne sme na trotoar, a tro-
tinet sme? To su sve pitanja 
koja se moraju sada propisa-
ti, jer su na tržištu sve jeftini-
ji i brži trotineti i sve ih više 
ima u saobraćaju. Da ne bude 
da sada Zakonom dozvolimo 
trotinete na trotoaru, a da po-
sle četiri godine sve menjamo 
i to kada su se svi navikli da 
voze na taj način. I ja mislim 

da električnom trotinetu nije 
mesto na trotoaru.

Subotički vlasnici troti-
neta, koji su brojni, pripre-
maju se da organizuju svoje 
udruženja, zalažu se da voza-
či električnih trotineta dobiju 
status biciklista.

– Svakako nije racionalno 
da ukinemo nešto što praktič-
no ceo svet praktikuje – kaže 
Zoran Bukvić iz Udruženja 
„Ulice za bicikliste”. 

– Trotineti su naša real-
nost, i uskoro će ih biti kao 
i biciklista. Mislim da bi tim 
ljudima trebalo zakonom dati 
prava kao biciklistima s tim 
što im naravno treba ograni-
čiti brzinu kretanja u pešač-
kim zonama, jer se na troti-
netu lakše ubrzava i teže koči 
nego na biciklu. I biciklistima 
je zakonom zabranjena vo-
žnja trotoarom, ali nas tole-
rišu ako ne jurimo. I u Evro-
pi različite zemlje imaju razli-
čite propise u ovoj oblasti. U 
Nemačkij, trotinetaši imaju 
ista prava kao biciklisti, dok 
je u Holandiji uvedena oba-
veza da trotineti moraju da se 
registruju, imaju tablice i vo-
zački dozvolu.

Po trotoaru trotineti, Po trotoaru trotineti, 
brzinom pešakabrzinom pešaka

Vozače električnih trotineta i dalje Zakon o bezbednosti saobraćaja ne prepoznaju kao učesni-
ke u saobraćaju i ovi „hit” dvotočkaši koriste se u „sivoj” zoni

Vožnja električnim trotinetima još uvek nije regulisana Zakonom o bezbednosti saobraćaja

Autor: Milutin Mitrić

Vozačke dozvole
Profesor Saobraćajnog fakulteta u Beogradu Milan Vu-

janić kaže da je veoma važno da se donese novi Zakon o 
bezbednosti saobraćaja.

– Sve više je žalbi vozača, ali i pešaka, na problem koje 
izazivaju vozači električnih trotineta – kaže Vujanić. 

– Osim što mora da se zna koje su adekvatne površine 
po kojima smeju da se voze, treba utvrditi i da li su oni koji 
upravljaju električnim trotinetom obavezani da poštuju Za-
kon o bezbednosti saobraćaja, a to znači da moraju imati i 
vozačku dozvolu. Trenutno, biciklisti moraju da imaju sve-
tloobojeni prsluk i kacigu, dok se električni trotineti voze 
bez zaštite i svetlosne signalizacije.

Po preporuci, 
električni trotine-
ti treba da se kre-
ću trotoarima, ali 
ne brže od pešaka

Subotičani se za-
lažu da vozači 
električnih troti-
neta dobiju sta-
tus biciklista

Damir Okanović
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Stručnjaci iz obla-
sti bezbednosti 
saobraćaja sa-
glasni su da je 
subotički Savet 

za bezbednost saobraćaja re-
alizovao najviše edukativ-
nih aktivnosti, ali i treninga 
o bezbednosti u saobraćaju, 
kako bi sproveli osnovni cilj – 
povećanje bezbednosti. 

Predsednik Saveta za bez-
bednost saobraćaja grada Su-
botice Petar Pantelinac kaže 
da je nagrada kruna dobrog 
rada, ali i da istovremeno 
obavezuje sve u Savetu da se 
nastavi sa aktivnostima u ve-
ćem obimu. 

– Ova nagrada jeste zna-
čajna i obavezuje nas pre sve-
ga zato što je Međunarod-
na konferencija o bezbedno-
sti saobraćaja u lokalnoj za-
jednici najveća konferencija u 
regionu, koja okuplja praktič-
no sve učesnike koji su uklju-
čeni u bezbednost saobraća-

ja u lokalnoj zajednici. To-
kom ove četvorodnevne kon-
ferencije predstavljeni su ra-
zličiti radovi iz različitih obla-
sti i imao sam prilike da sa-
znam kako su određene pro-
bleme u saobraćaju rešavale 
kolege iz Slovenije, Hrvatske, 
Crne Gore i Severne Makedo-
nije, ali i iz drugih razvijenih 
evropskih zemalja poput Ve-
like Britanije i Portugala. Pri-
znanje koje smo dobili za svo-
ju aktivnost je nemerljivo i na 
nama je da nastavimo u istom 
ritmu i da budemo još bolji.

Šta je sve urađeno tokom 
prethodne godine, što je na-
velo stručnjake da vam dode-
le nagradu?

– Sredinom 2021. godi-
ne, po dobijanju saglasnosti 
Agencije za bezbednost sao-
braćaja na Program rada Sa-
veta za bezbednost grada Su-
botice, uradili smo dosta toga 
uprkos manjim sredstvi-
ma nego što smo planirali. U 
okviru budžeta koji je izno-
sio 15 miliona dinara, uradi-
li smo dosta na polju preven-
cije u bezbednosti saobraćaja, 
odnosno edukacije, kao i na 
opremanju saobraćajne po-
licije PU Subotica. U sarad-
nji sa Dečijim pozorištem re-
alizovane su dve predstave 
za decu predškolskog uzra-
sta, prvi put nakon više od tri 
decenije od poslednje slične 
predstave. Savet za bezbed-
nost saobraćaja grada Subo-
tice dobio je svoj brend, svoj 

logo i započeli smo sa marke-
tinškim aktivnostima, kako 
bi se građani Subotice sve če-
šće sretali sa temama iz bez-
bednosti saobraćaja. Nastavi-
li smo sa praksom edukacije 
roditelja o pravilnoj upotre-
bi dečijih sedišta. Želja nam 
je bila da im skrenemo pa-
žnju o značaju upotrebe deči-
jih sedišta na jedan vrlo jasan 
način, ali i da im pokažemo 
kako da koriste sedišta koja 
su dobili u nagradnoj igri. To-
kom ove akcije podeljeno je 
50 dečijih sedišta zahvalju-
jući Gradskoj upravi. Po prvi 
put organizovali smo i eduka-
cije za starije sugrađane, od-
nosno kroz interakciju i kviz 
smo im dali neophodne infor-
macije koje će, nadam se pro-
meniti njihovu svakodnevnu 
rutinu u saobraćaju. Na ovaj 
način smo im ukazali i na 
brojne propuste u saobraća-
ju, kojim najčešće ugrožavaju 
druge ali i sebe – kaže Pante-
linac, pa nastavlja:

– Snimili smo promotiv-
ni film o konzumaciji alko-
hola, odnosno vožnje u pija-
nom stanju. Zahvaljujući pro-
fesionalizmu i velikoj pomo-
ći glumaca veterana Dečijeg 

pozorišta Mar-
te Aroksalaši i 
Boška Boškova, 
ovaj projekat je 
realizovan kra-
jem prošle go-
dine i raduje me 
činjenica da je 
veliki broj ljudi 
putem društve-
nih mreža po-
gledao ovaj vi-
deo koji poka-

zuje koje su sve posledice vo-
žnje u alkoholisanom stanju. 
Ponosan sam i na organizaci-
ju „Pažljivkove smotre” u na-
šem gradu, koja je okupila 
predškolski uzrast, ali i uče-
nike prvih i drugih razreda 
osnovnih škola iz našeg gra-
da i Pokrajine. Prvo smo or-
ganizovali gradsko takmiče-
nje, a potom smo dobili i or-
ganizaciju regionalne smo-
tre, na kojoj su timovi iz Su-
botice zauzeli dva treća me-
sta i jedno peto mesto. Pored 
svega nabrojanog, mi smo 
prethodne godine organizo-
vali i dva treninga bezbed-
ne vožnje za motocikliste i 
za bicikliste. U okviru Evrop-
ske nedelje mobilnosti, orga-
nizovali smo poligon za bici-
kliste u OŠ „Kizur Ištvan” za 
đake četvrtih i petih razreda 
subotičkih osnovnih škola. 
Na poligonu smo im prikazali 
određene osnovne radnje koji 
bi učenici trebalo bezbedno 
da izvode i u budućnosti, a 

takođe imali smo i edukativ-
ni deo u kojem su učestvovali 
pripadnici PU Subotica. 

Tu je svakako i trening bez-
bedne vožnje za motocikli-
ste, kao i edukacija o znača-
ju korišćenja zaštitne kacige, 
a od grada svi učesnici su do-
bili poklon u vidu „full face” 
kaciga.

Rekli ste da vas nagrada 
obavezuje da nastavite sa do-
brim radom, šta je u planu za 
ovu godinu?

– U narednom periodu 
planiramo mnoge aktivno-
sti, koje se prvenstveno tiču 
edukacija ka svim kategori-
jama učesnika u saobraćaju, 
odnosno od pešaka do voza-
ča autobusa i kamiona, dece, 
maturanata i drugih. Imamo 
ozbiljne namere da u Subo-
tici napravimo novi poligon 
za polaganje vozačkih ispita. 

U toku je izrada ovog projek-
ta, koji bi sadržao tri poligo-
na za automobile, poligon za 
motocikle, autobuse i kamio-
ne, a takođe i objekat za odr-
žavanje edukacije i konferen-
cija. Planiramo i da nastavi-
mo sa promotivnim aktivno-
stima na društvenim mreža-
ma, i u toku je priprema jed-
nog edukativnog videa name-
njenog maturantima u okviru 
akcije Agencije za bezbednost 
saobraćaja pod nazivom „Na 
maturu bez automobila”.

Aktivnosti Saveta za bez-
bednost saobraćaja realizuju 
se od dela naplaćenih kazni 
za saobraćajne prekršaje. Deo 
novca od naplata kazni odla-
zi i u budžet JP za upravljanje 
putevima, urbanističko plani-
ranje i stanovanje a treći deo 
ide PU Subotica za nabavku 
nove opreme. 

Sedamnaest nezgoda
U periodu od 26. aprila do 3. maja na području Policij-

ske uprave u Subotici dogodilo se 17 saobraćajnih nezgo-
da. U 11 saobraćajnih nezgoda jedna osoba je poginula, če-
tiri osobe su teže povređene i 11 osoba je lakše povređeno 
dok je u 6 saobraćajnih nezgoda pričinjena samo materi-
jalna šteta.

U navedenom periodu, policija je podnela 86 zahteva za 
pokretanje prekršajnog postupka, izdato je 1.176 prekršaj-
nih naloga i iz saobraćaja je isključeno 37 vozača od kojih 
je za šest vozača određena mera zadržavanja zbog teške ili 
potpune alkoholisanosti.

Dvadeset intervencija
U toku protekle nedelje, pripadnici Odeljenja za van-

redne situacije u Subotici imali su 20 intervencija.  

Vredno priznanje dodeljeno na Međunarodnoj konferenciji o bezbednosti saobraćaja

Subotičani najaktivniji u zemlji
Savet za bezbednost grada Subotice proglašen je za najaktivniji u Srbiji, a nagrada za uspešan rad dodeljena je 
na 17. Međunarodnoj konferenciji o bezbednosti saobraćaja u lokalnoj zajednici u Vrnjačkoj Banji

Autor: B. Nikolić

Imamo ozbilj-
ne namere da u 
Subotici napra-
vimo novi poli-
gon za polaga-
nje vozačkih is-
pita, najavljuje 
Pantelinac
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Po šesti put je 
u organizaciji 
Udruženja „Ta-
vankutski vino-
gradari” odr-

žana zanimljiva manifestaci-
ja „Dani vina”. Za razliku od 
prethodnih godina, termin je 
nešto drugačiji, a kako ističu 
organizatori, dogovor je bio 
da se proslave uskršnji pra-
znici, i katolički i pravoslavni, 
te da se onda, na otvorenom, 
po toplijem vremenu, održi 
svojevrsna promocija vinara i 
vina tavankutske regije.

– Radimo promociju na-
šeg, tavankutskog vina, a tu 
su i naši prijatelji iz Suboti-
ce, Stare Moravice, sa Pali-
ća, Hajdukova... Uspevamo u 
nameri koja nas je i okupila, 
da poboljšamo kvalitet našeg 
vina. Prve godine sudije nisu 
ni htele da ocene 30-40% 
uzoraka, takav je bio kvalitet. 
Sada je situacija drugačija, a 
već i uzimamo nagrade na ne-
kim takmičenjima. Ljudi su 
počeli da više vode računa o 
načinu kako neguju grožđe, 
te kako proizvode vino – ot-
kriva nam Ivica Davčik, je-
dan od onih koji stoje iza ove 
organizacije.

Osim što se trudi da oku-
plja vinogradare i vinare Do-
njeg i Gornjeg Tavankuta i 
Ljutova, i Davčik je vinogra-
dar. Ima pola hektara vino-
grada, gaji sorte kevedin-
ka, kadarka i slanka, a kaže 
kako je prošle godine po-
čeo konverziju u organsku 
proizvodnju.

– Mislim da je to 

budućnost, jer je takva proi-
zvodnja nešto najbliže priro-
di. Takav način rada diže nivo 
posla i ulaganja, ali donosi 
sjajne rezultate. Prošle godi-
ne sam imao ekstra kvalitet 
grožđa i baš sam zadovoljan. 
Naravno, potrebno je upisa-
ti se u određene registre, reši-
ti etiketu... Sve to podiže ula-
ganja, ali se i vrati kroz cenu 
vina.

Udruženje broji dvadeset 
članova, a u Tavankutu je oko 
10 hektara pod vinogradima.

– To nije velika površina, 
imamo dosta starijih članova, 
ali se nadamo da će oni mla-
đi podići nove zasade i da će 

u njima biti stare, autohto-
ne sorte. Želimo da Tavankut 
bude na „vinskom putu”, a 
ideja je i da napravimo jedan 
degustacioni podrum – doda-
je Davčik.

Jedna od sorti po kojoj je 
Tavankut poznat je svakako 
„liza”. Iza nje stoji profesor 
Cindrić koji je doneo iz No-
vog Sada u „Peščaru”.

– Sorta je dobila ime po 
njegovoj mami – otkriva Fra-
njo Crnković, pa nastavlja:

– Reč je o sorti koja daje 
vino koje ima nešto veći pro-
cenat alkohola, 12-12,5, da-
kle jače je vino. Loza nije loša 
za održavanje, može se do-
bro sačuvati od bolesti, jedi-
no je malo „mekša”, pa pro-
lećni mraz može da je ošteti. 
Imam i domaću sortu keve-
dinku, a na Paliću, na takmi-
čenju, odnela je zlatnu meda-
lju, samo je do sada već proš-
la – kaže Crnković koji pod 

vinogradom ima 14,5 ari.
– Ovim se bavim već 20 

godina i ta površina mi je sa-
svim dovoljna. Nalazi mi se 
„pod kućom”, a kako imam 
već 71 godinu, to mi je dovolj-
no za hobi.

Član Udruženja je i Ma-
rinko Stantić iz Bajmoka koji 
ima vinograd u Tavankutu.

– Od ove godine sam u Ud-
ruženju, mogu da kažem da 
sam mali proizvođač, proi-
zvodim vino sa sopstvene po-
trebe, a vinograd mi je u še-
stoj godini. Imam sortu itali-
janski rizling kojoj tavankut-
ski pesak baš odgovara.

Uz njega je Ivan Matić sa 

Ljutova, odnosno Mirgeša. 
On se opredelio za dve sorte 
– bačku i lizu.

– Liza ima dosta šećera i 
jaka je, izdržljiva je što se bo-
lesti tiče, ali malo manje rađa. 
Bačka rađa više, ali daje malo 
slabije vino, kao kevedinka. 

Zadovoljan sam prošlom go-
dinom, ko je na vreme sve 
odradio i kako treba, taj je 
imao dobro grožđe i dobro 
vino.

Na pitanje kada se i kako 
pije vino, Matić bez mnogo 
razmišljanja odgovara.

– Ne pijem alkohol, ali pi-
jem vino svakoga dana, jer je 
vino hrana. Volim da pijem 
vino, baš kao što volim da ra-
dim u vinogradu!

U žiriju su ove godine bili 
Petar Čuvardić, Perica Savić, 
Dragan Zarić i Novica Muli-
na. Zarić je od prvog okup-
ljanja sa tavankutskim vi-
nogradarima i potvrđuje da 
je napredak koji je ostvaren 
ogroman.

– Prve godine je, moram to 
da priznam, bilo dosta lošeg 
vina. Nema lošeg grožđa, ali 
ima loše prerade vina, mora 
se voditi računa o higijeni po-
druma, o procesima. Tako je 
prve godine bilo vina koje ni-
sam ni probao. Prvo vino po-
gledam, pa pomirišem, i kada 

na nos osetim da ne valja, to 
ni ne pijem. Danas je kvalitet 
vina daleko bolji nego što je 
bio. Drago mi je što su vina-
ri prihvatili ideju da Tavan-
kut bude deo „vinskog puta”, 
podneli su zahtev. Jer, grožđe 
voli pesak, Tavankut ima od-
lične predispozicije da posta-
ne jedno od poznatijih vinar-
skih mesta u Vojvodini i Srbi-
ji – naglasio je Zarić.

Oni koji stoje iza proizvod-
nje vina su se složili da je ova 
godina za sada obećavajuća.

– Samo da ne bude neko 
nevreme, a mi ćemo uradi-
ti sve što je u našoj moći da 
održavamo vinograde i pravi-
mo vino kako valja!

Za napredak cele regije
Organizovanje u udruženje donelo je vinarima iz ove regije veliki iskorak u kvalitetu, a cilj je da se Tavankut 
nađe na „vinskom putu”

„Dani vina” u Tavankutu održani u novom terminu

Autor: N. Stantić

Proglašeni 
najbolji

Belo vino: 1. Dragan 
Stanković (Subotica), 2. 
Slobodan Berberović (Ta-
vankut), 3. Vilmoš Feher 
(Moravica), roze: 1. Di-
malis Moravica, 2. Petar 
Dulić (Tavankut), 3. Mi-
loš Rakić (Ljutovo), cr-
veno vino: 1. Vilmoš Fe-
her (Moravica), 2. Dima-
lis Moravica, 3. Andrej 
Kurtek.

U odnosu na prvo 
ocenjivanje, ta-
vankutska vina 
su ostvarila izu-
zetan napredak u 
kvalitetu

Ivica Davčik (levo)



116. 5. 2022.267

Oglas

I ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ 
Субвенција за самозапошљавање (у даљем тексту: субвенција) 

намењена је незапосленима који се воде на евиденцији Националне 
службе за запошљавање Филијала Суботица- Град Суботица (у 
даљем тексту: Национална служба) и имају завршену обуку за развој 
предузетништва.  

Субвенција се додељује у једнократном износу од 300.000,00 динара, 
односно 330.000,00 динара за незапослене особе са инвалидитетом, 
ради оснивања радње, задруге или другог облика предузетништва, 
као и оснивања привредног друштва, уколико оснивач заснива у 
њему радни однос. 

Незапослени који оствари право на субвенцију у обавези је да 
обавља регистровану делатност на територији Града Суботице и по 
том основу измирује доприносе за обавезно социјално осигурање 
најмање 12 месеци, почев од дана отпочињања обављања делатности.  

Право на субвенцију може се остварити и удруживањем 
више незапослених, оснивањем привредног друштва ради 
самозапошљавања. Уколико се више незапослених удружи, у 
складу са законом, свако лице појединачно подноси захтев за 
самозапошљавање и остваривање права на субвенцију од 300.000,00 
динара, односно 330.000,00 динара у случају када су подносиоци 
захтева особе са инвалидитетом. 

Пре укључивања у меру Национална служба врши проверу 
испуњености законских и услова овог јавног позива за незапослено 
лице. 

Средства додељена по основу субвенције су de minimis државна 
помоћ. 

 
II УСЛОВИ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА  
Право на доделу субвенције незапослено лице може да оствари под 

условом да је: 
- пријављено на евиденцију незапослених Националне службе 

Филијала Суботица- Град Суботица,  
- завршило обуку за развој предузетништва по плану и програму 

обуке у организацији Националне службе или друге одговарајуће 
организације, 

- испунило раније обавезе и измирило сва дуговања према 
Националној служби и Граду Суботица,

- у дозвољеном оквиру опредељеног износа за de minimis 
државну помоћ у текућој фискалној и претходне две фискалне године, 
у складу са прописима за доделу државне помоћи. 

 
Право на субвенцију незапослено лице не може да оствари: 
- за обављање делатности које се не финансирају, према списку 

делатности који је саставни део јавног позива; 
- за обављање послова/делатности за које је решењем о 

инвалидности или решењем о процени радне способности и 
могућности запослења или одржања запослења утврђено да особа са 
инвалидитетом не може да их обавља; 

- за оснивање удружења и   
- ако је већ користило субвенцију за самозапошљавање која је 

делом или у целости финансирана средствима Националне службе.  
У току трајања Јавног позива незапослено лице може само једном 

поднети захтев за доделу субвенције за самозапошљавање. 

III ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА  
Документација за подношење захтева: 
- попуњен захтев са бизнис планом на прописаном обрасцу 

Националне службе, 
- доказ о завршеној обуци, уколико није завршена у организацији 

Националне службе и 
- доказ о власништву пословног простора, уколико подносилац 

захтева располаже истим. 
Датуми на приложеним доказима, који су дефинисани захтевом са 

бизнис планом, морају бити најкасније са даном подношења захтева 
са бизнис планом.  

У случају када је подносилац захтева особа са инвалидитетом, 
потребно је доставити и решење о инвалидности или процени радне 
способности и могућности запослења или одржања запослења. 

Национална служба задржава право да тражи и друге доказе 
релевантне за одлучивање о захтеву подносиоца. 

Начин подношења захтева 
Захтев са бизнис планом и документацијом подноси се надлежној 

организационој јединици Национaлне службе Филијала Суботица 
непосредно, путем поште или електронским путем, на прописаном 
обрасцу који се може добити у организационој јединици Национaлне 
службе Филијала Суботица или преузети са сајта Националне службе 
www.nsz.gov.rs и са сајта Града Суботице www.subotica.rs 

IV ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ  
Одлука о одобравању субвенције доноси се на основу ранг-листе, 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА           ГРАД СУБОТИЦА 
  ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ

На основу члана 43 став 1 тачка 4 Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености („Сл. гласник РС“, бр. 36/09, 88/10, 38/15, 113/17 – 
др. закон, 113/17 и 49/21), члана 30 Закона о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом („Сл. гласник РС“, бр. 36/09 и 
32/13), Акционог плана за период од 2021. до 2023. годинe за спровођење Стратегије запошљавања у Републици Србији за период од 2021. до 2026. 
године („Сл. гласник РС“, бр. 30/21) и чл. 42 и 129 Правилника о критеријумима, начину и другим питањима од значаја за спровођење мера активне 
политике запошљавања („Сл. гласник РС“, бр. 102/15, 5/17 и 9/18), Локалног планског документа у области запошљавања Града Суботице за 2022. 
годину и Споразума о уређивању међусобних права и обавеза у реализацији мера активне политике запошљавања- суфинансирање за 2022. годину 
број 2108-101-4/2022 од 05.04.2022. године, дана 06.05.2022. године

 

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ 
И ГРАД СУБОТИЦА

Расписују 

ЈАВНИ ПОЗИВ 
НЕЗАПОСЛЕНИМА ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈЕ ЗА САМОЗАПОШЉАВАЊЕ У 

2022. ГОДИНИ  
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Oglas
а након провере испуњености услова Јавног позива и приложене 
документације и бодовања поднетог захтева са бизнис планом, у 
року од 30 дана од дана подношења захтева. Изузетно, захтеви који 
испуњавају услове Јавног позива, а по којима није позитивно одлучено 
у наведеном року, могу бити поново узети у разматрање уколико се за 
то стекну услови.  

Незапослено лице може да региструје и отпочне обављање 
регистроване делатности почев од наредног дана од дана подношења 
захтева, а најкасније до датума потписивања уговора. Регистрација 
и отпочињање обављања регистроване делатности после поднетог 
захтева а пре донете одлуке о додели субвенције, не ствара обавезу на 
страни Националне службе и Града Суботице да ће субвенција бити 
одобрена. 

Одлуку о одобравању субвенције доноси директор Националне 
службе Филијала Суботица по овлашћењу директора Националне 
службе или други запослени којег овласти директор Националне 
службе на основу ранг листе, а након прибављеног мишљења 
Локалног савета за запошљавање. 

**Критеријум „Категорије теже запошљивих лица“ се утврђује 
на основу Акционог плана за период од 2021. до 2023. годинe за 
спровођење Стратегије запошљавања у Републици Србији за период 
од 2021. до 2026. године („Сл. гласник РС“, број 30/21). Припадност 
категорији теже запошљивих лица се утврђује на основу података из 
евиденције Националне службе и достављених доказа. Приликом 
бодовања категорија теже запошљивих лица додељују се за сваку 
категорију 2 бода, односно 5 бодова за приоритетне категорије, а то 
су: млади до 30 година старости, вишкови запослених, Роми, особе 
са инвалидитетом и жене.  ***Пословни простор се бодује на основу 
достављених доказа о власништву пословног простора. Делатности 
за које није потребан пословни простор су дефинисане Правилником 
о одређивању делатности за чије обављање није потребан посебан 
простор („Сл. гласник РС“, број 9/96). 

Уколико се у циљу обављања делатности подносиоци захтева 
удружују ради оснивања привредог друштва, приликом доношења 
Одлуке о одобравању субвенције узима се просечан број бодова 
захтева са бизнис планом свих лица који се удружују. 

Уколико постоји већи број захтева са истим бројем бодова, 
одлучиваће се по редоследу подношења захтева. 

Списак одобрених субвенција објављује се на огласној табли 
надлежне филијале.  

V ЗАКЉУЧИВАЊЕ УГОВОРА  
Директор Националне службе Филијала Суботица по овлашћењу 

директора Националне службе, градоначелник Града Суботице и 
подносилац захтева у року од 45 дана од дана доношења одлуке 
закључују уговор којим се уређују међусобна права и обавезе и на 
основу кога се врши исплата средстава. Изузетно, уколико од датума 

доношења одлуке до краја календарске године има мање од 45 дана, 
уговор се закључује до краја календарске године.  

Документација за закључивање уговора:  
- фотокопија решења надлежног органа о упису у регистар, 

уколико ниje регистрован у АПР-у, 
- фотокопија потврдe о извршеној регистрацији код Пореске 

управе (образац РЕГ), 
- фотокопија картона депонованих потписа код пословне банке, 
- фотокопија / очитана лична карта подносиоца захтева, 
- средства обезбеђења испуњења уговорних обавеза, 
- фотокопија / очитана лична карта жиранта и  
- други докази у зависности од статуса жиранта.  
Незапослено лице је у обавези да региструје делатност у складу 

са поднетим захтевом са бизнис планом. Уговор се закључује након 
извршене провере исправности достављене документације за 
закључивање уговора.  

 
Средства обезбеђења испуњења уговорних обавеза 
Приликом закључивања уговора лице је дужно да као средство 

обезбеђења испуњења уговорних обавеза достави две истоветне 
бланко трасиране менице корисника средстава са два жиранта и 
меничним овлашћењем.  

Жирант може бити свако пословно способно физичко лице које је 
у радном односу на неодређено време, физичко лице које самостално 
обавља своју делатност (предузетник), односно лице које самостално 
обавља делатност у складу са посебним законом (нпр. адвокат, нотар, 
јавни извршитељ и сл.), пензионер. 

VI ОБАВЕЗЕ ИЗ УГОВОРА  
Корисник субвенције дужан је да: 
- делатност за коју му је одобрена субвенција у складу са 

поднетим захтевом са бизнис планом обавља као основну на 
територији Града Суботице, и по том основу измирује доприносе 
за обавезно социјално осигурање најмање 12 месеци, почев од дана 
отпочињања обављања делатности, са могућношћу привременог 
прекида делатности од највише 12 месеци према решењу АПР-а или 
другог надлежног органа, 

- омогући Националној служби праћење реализације уговорних 
обавеза и увид у обављање делатности,  

- на захтев Националне службе достави доказе о реализацији 
уговорних обавеза и 

- обавести Националну службу о свим променама које су од 
значаја за реализацију уговора, у року од 8 дана од дана настанка 
промене. 

У случају неиспуњења или делимичног испуњења обавеза из 
уговора, корисник субвенције је у обавези да врати цео или сразмерни 
износ исплаћених средстава увећан за законску затезну камату од 
дана преноса средстава. 

VII ЗАШТИТА ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ 
Сви подаци о личности који буду достављени Националној служби 

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 
Националне службе 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. 

Национална служба ће чувати податке о личности у законом 
предвиђеном року, 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, право на приговор и право на притужбу Поверенику за 
информације од јавног значаја и заштиту података о личности.  

 
VIII ОСТАЛЕ ИНФОРМАЦИЈЕ 
Информације о мери, делатностима које не могу бити 

субвенционисане, могу се добити у свакој организационој јединици 
Националне службе Филијала Суботица, путем телефона: 024/644-
626, на сајту Националне службе www.nsz.gov.rs или на сајту Града 
Суботице www.subotica.rs  

Јавни позив је отворен од дана објављивања у средствима јавног 
информисања, до утрошка расположивих средстава, а најкасније до 
31.08.2022. године. 
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БОДОВНА ЛИСТА – СУБВЕНЦИЈA ЗА САМОЗАПОШЉАВАЊЕ  

  

 

  
Критеријуми  

  

Број 
бодова  

1. Планирана врста делатности  

Производња, производно занатство, 
здравствене и интелектуалне услуге  15  

Услужно занатство, остале услужне 
делатности и грађевинарство  8  

Хотели, ресторани и остале 
угоститељске услуге   6  

Остало  0  

2. Категорија лица  
Категорије теже запошљивих лица**  до  30  

Остала лица  0  

3. Потребни ресурси 
за отпочињање 
обављања 
сопственог посла  

Пословни 
простор  

  

Пословни простор у власништву Није 
потребан пословни простор за 
обављање делатности***  

10  

Пословни простор у закупу  0  

МАКСИМАЛАН БРОЈ БОДОВА  
  55  

   
 

**Критеријум „Категорије теже запошљивих лица“ се утврђује на основу Акционог плана за период 
од 2021. до 2023. годинe за спровођење Стратегије запошљавања у Републици Србији за период 
од 2021. до 2026. године („Сл. гласник РС“, број 30/21). Припадност категорији теже запошљивих 
лица се утврђује на основу података из евиденције Националне службе и достављених доказа. 
Приликом бодовања категорија теже запошљивих лица додељују се за сваку категорију 2 
бода, односно 5 бодова за приоритетне категорије, а то су: млади до 30 година старости, 
вишкови запослених, Роми, особе са инвалидитетом и жене.  ***Пословни простор се бодује 
на основу достављених доказа о власништву пословног простора. Делатности за које није 
потребан пословни простор су дефинисане Правилником о одређивању делатности за чије 
обављање није потребан посебан простор („Сл. гласник РС“, број 9/96).  

Уколико се у циљу обављања делатности подносиоци захтева удружују ради 
оснивања привредог друштва, приликом доношења Одлуке о одобравању 
субвенције узима се просечан број бодова захтева са бизнис планом свих лица 
који се удружују.  
Уколико постоји већи број захтева са истим бројем бодова, одлучиваће се по 
редоследу подношења захтева.  
Списак одобрених субвенција објављује се на огласној табли надлежне 
филијале.   
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I OSNOVNE INFORMACIJE 
Subvencija za samozapošljavanje (u daljem tekstu: subvencija) nami-

njena je nezaposlenima koji se vode na evidenciji Nacionalne službe za za-
pošljavanje Filijala Subatica- Varoš Subatica (u daljem tekstu: Nacionalna 
služba) i imaje završenu obuku za razvoj priduzetništva.  

Subvencija se dodiljiva u jednokratnom iznosu od 300.000,00 dinara, 
odnosno 330.000,00 dinara za nezaposlene osobe s invaliditetom, radi 
osnivanja radnje, zadruge el drugog oblika priduzetništva, ko i osnivanja 
privridnog društva, ukoliko osnivač zasniva u njemu radni odnos. 

Nezaposleni koji ostvari pravo na subvenciju u obavezi je da obavlja re-
gistrovanu dilatnost na teritoriji Varoši Subatice i po tom osnovu izmiriva 
doprinose za obavezno socijalno osiguranje najmanje 12 miseci, počev od 
dana otpočinjanja obavljanja dilatnosti.  

Pravo na subvenciju mož ostvarit i udruživanjom više nezaposleni, osni-
vanjom privridnog društva radi samozapošljavanja. Ukoliko se više neza-
posleni udruži, u skladu s zakonom, svako lice pojedinačno podnosi zahtiv 
za samozapošljavanje i ostvarivanje prava na subvenciju od 300.000,00 
dinara, odnosno 330.000,00 dinara u slučaju kad su podnosioci zahtiva 
osobe s invaliditetom. 

Prije uključivanja u miru Nacionalna služba vrši proviru ispunjenosti 
zakonski i uslova ovog javnog poziva za nezaposleno lice. 

Sridstva dodiljiva po osnovu subvencije su de minimis državna pomoć. 
 
II USLOVI ZA PODNOŠENjE ZAHTIVA  
Pravo na dodilu subvencije nezaposleno lice mož ostvarit pod uslovom 

da je: 
- prijavljeno na evidenciju nezaposleni Nacionalne službe Filijala 

Subatica - Varoš Subatica,  
- završilo obuku za razvoj priduzetništva po planu i programu obuke 

u organizaciji Nacionalne službe el druge odgovarajuće organizacije, 
- ispunilo ranije obaveze i izmirilo sva dugovanja prema Nacional-

noj službi i Varoši Subatica,
- u dozvoljenom okviru oprideljenog iznosa za de minimis državnu 

pomoć u tekućoj fiskalnoj i prithodne dvi fiskalne godine, u skladu s propi-
sima za dodilu državne pomoći. 

 
Pravo na subvenciju nezaposleno lice ne mož ostvarit: 

- za obavljanje dilatnosti koje se ne finansiraje, prema spisku dilat-
nosti koji je sastavni dio javnog poziva; 

- za obavljanje poslova/dilatnosti za koje je rišenjom o invalidnosti 
el rišenjom o procini radne sposobnosti i mogućnosti zaposlenja el održa-
nja zaposlenja utvrđeno da osoba s invaliditetom ne mož obavljat; 

- za osnivanje udruženja i   
- ako je već koristilo subvenciju za samozapošljavanje koja je dilom 

el u cilosti finansirana sridstvima Nacionalne službe.  
U toku trajanja Javnog poziva nezaposleno lice mož samo jednom pod-

net zahtiv za dodilu subvencije za samozapošljavanje. 
III PODNOŠENjE ZAHTIVA  
Dokumentacija za podnošenje zahtiva: 
- popunjen zahtiv s biznis planom na propisanom obrascu Nacional-

ne službe, 
- dokaz o završenoj obuki, ukoliko nije završena u organizaciji Naci-

onalne službe i 
- dokaz o vlasništvu poslovnog prostora, ukoliko podnosilac zahtiva 

raspolaže istim. 
Datumi na priloženim dokazima, koji su definisani zahtivom s biznis pla-

nom, moraje bit najkasnije s danom podnošenja zahtiva s biznis planom.  
U slučaju kad je podnosilac zahtiva osoba s invaliditetom, potribno je 

dostavit i rišenje o invalidnosti el procini radne sposobnosti i mogućnosti 
zaposlenja el održanja zaposlenja. 

Nacionalna služba zadržava pravo da traži i druge dokaze relevantne za 
odlučivanje o zahtivu podnosioca. 

Način podnošenja zahtiva 
Zahtiv s biznis planom i dokumentacijom podnosi se najbližnoj orga-

nizacionoj jedinici Nacionalne službe Filijala Subatica neposridno, putom 
pošte el elektronskim putom, na propisanom obrascu koji se mož dobit 
u organizacionoj jedinici Nacionalne službe Filijala Subatica el priuzet sa 
sajta Nacionalne službe www.nsz.gov.rs i sa sajta Varoši Subatice www.su-
botica.rs 

IV DONOŠENjE ODLUKE  
Odluka o odobravanju subvencije donosi se na osnovu rang-liste, a na-

kon provire ispunjenosti uslova Javnog poziva i priložene dokumentacije 

REPUBLIKA SRBIJA

NACIONALNA SLUŽBA                       VAROŠ SUBATICA 
  ZA ZAPOŠLjAVANjE

Na osnovu člana 43 stav 1 tačka 4 Zakona o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti („Sl. glasnik RS“, br. 36/09, 88/10, 38/15, 113/17 – dr. zakon, 
113/17 i 49/21), člana 30 Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Sl. glasnik RS“, br. 36/09 i 32/13), Akcionog plana za 
period od 2021. do 2023. godine za sprovođenje Strategije zapošljavanja u Republiki Srbiji za period od 2021. do 2026. godine („Sl. glasnik RS“, br. 30/21) i čl. 
42 i 129 Pravilnika o kriterijumima, načinu i drugim pitanjima od značaja za sprovođenje mira aktivne politike zapošljavanja („Sl. glasnik RS“, br. 102/15, 5/17 
i 9/18), Lokalnog planskog dokumenta u oblasti zapošljavanja Varoši Subatice za 2022. godinu i Sporazuma o uređivanju međusobni prava i obaveza u realiza-
ciji mira aktivne politike zapošljavanja- sufinansiranje za 2022. godinu broj 2108-101-4/2022 od 05.04.2022. godine, dana 06.05.2022. godine

 
NACIONALNA SLUŽBA ZA ZAPOŠLjAVANjE 

I
VAROŠ SUBATICA
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NEZAPOSLENIMA ZA DODILU SUBVENCIJE ZA SAMOZAPOŠLjAVANjE U 

2022. GODINI  
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i bodovanja podnetog zahtiva s biznis planom, u roku od 30 dana od dana 
podnošenja zahtiva. Izuzetno, zahtivi koji ispunjavaje uslove Javnog pozi-
va, a po kojima nije pozitivno odlučeno u navedenom roku, mogu bit po-
novo uzeti u razmatranje ukoliko se za to steknu uslovi.  

Nezaposleno lice mož registrovat i otpočet obavljanje registrovane di-
latnosti počev od narednog dana od dana podnošenja zahtiva, a najkasni-
je do datuma potpisivanja ugovora. Registracija i otpočinjanje obavljanja 
registrovane dilatnosti posli podnetog zahtiva a pre donete odluke o dodili 
subvencije, ne stvara obavezu na strani Nacionalne službe i Varoši Subati-
ce da će subvencija bit odobrena. 

Odluku o odobravanju subvencije donosi direktor Nacionalne službe Fi-
lijala Subatica po ovlašćenju direktora Nacionalne službe el drugi zaposle-
ni kojeg ovlasti direktor Nacionalne službe na osnovu rang liste, a nakon 
pribavljenog mišljenja Lokalnog savita za zapošljavanje. 

**Kriterijum „Kategorije teže zapošljivi lica“ se utvrđiva na osnovu Ak-
cionog plana za period od 2021. do 2023. godine za sprovođenje Strate-
gije zapošljavanja u Republiki Srbiji za period od 2021. do 2026. godine 
(„Sl. glasnik RS“, broj 30/21). Pripadnost kategoriji teže zapošljivi lica se 
utvrđiva na osnovu podataka iz evidencije Nacionalne službe i dostavljeni 
dokaza. Prilikom bodovanja kategorija teže zapošljivi lica dodiljiva se za 
svaku kategoriju 2 boda, odnosno 5 bodova za prioritetne kategorije, a to 
su: mladi do 30 godina starosti, viškovi zaposleni, Romi, osobe s invalidi-
tetom i žene.  ***Poslovni prostor se boduje na osnovu dostavljeni dokaza 
o vlasništvu poslovnog prostora. Dilatnosti za koje nije potriban poslovni 
prostor su definisane Pravilnikom o određivanju dilatnosti za čije obavlja-
nje nije potriban poseban prostor („Sl. glasnik RS“, broj 9/96). 

Ukoliko se u cilju obavljanja dilatnosti podnosioci zahtiva udružuju 
radi osnivanja privridnog društva, prilikom donošenja Odluke o odobra-
vanju subvencije uzima se prosičan broj bodova zahtiva s biznis planom 
svi lica koji se udružuju. 

Ukoliko postoji veći broj zahtiva s istim brojom bodova, odlučivaće se 
po redoslidu podnošenja zahtiva. 

Spisak odobreni subvencija objavljiva se na oglasnoj tabli nadližne 
filijale.  

V ZAKLjUČIVANjE UGOVORA  
Direktor Nacionalne službe Filijala Subatica po ovlašćenju direkto-

ra Nacionalne službe, gradonačelnik Varoši Subatice i podnosilac zahti-
va u roku od 45 dana od dana donošenja odluke zaključuju ugovor ko-
jim se uređuju međusobna prava i obaveze i na osnovu koga se vrši ispla-
ta sridstava. Izuzetno, ukoliko od datuma donošenja odluke do kraja 

kalendarske godine ima manje od 45 dana, ugovor se zaključiva do kraja 
kalendarske godine.  

Dokumentacija za zaključivanje ugovora:  
- fotokopija rišenja nadližnog organa o upisu u registar, ukoliko 

nije registrovan u APR-u, 
- fotokopija potvrde o izvršenoj registraciji kod Poreske uprave 

(obrazac REG), 
- fotokopija kartona deponovani potpisa kod poslovne banke, 
- fotokopija / očitana lična karta podnosioca zahtiva, 
- sridstva obrezbiđenja ispunjenja ugovorni obaveza, 
- fotokopija / očitana lična karta žiranta i  
- drugi dokazi u zavisnosti od statusa žiranta.  
Nezaposleno lice je u obavezi da registruje dilatnost u skladu s podne-

tim zahtivom s biznis planom. Ugovor se zaključiva nakon izvršene provi-
re ispravnosti dostavljene dokumentacije za zaključivanje ugovora.  

 
Sridstva obrezbiđenja ispunjenja ugovorni obaveza 
Prilikom zaključivanja ugovora lice je dužno da ko sridstvo obrezbiđe-

nja ispunjenja ugovorni obaveza dostavi dvi istovitne blanko trasirane 
menice korisnika sridstava s dva žiranta i meničnim ovlašćenjom.  

Žirant mož bit svako poslovno sposobno fizičko lice koje je u radnom 
odnosu na neodriđeno vrime, fizičko lice koje samostalno obavlja svoju 
dilatnost (priduzetnik), odnosno lice koje samostalno obavlja dilatnost 
u skladu s posebnim zakonom (npr. advokat, notar, javni izvršitelj i sl.), 
penzioner. 

VI OBAVEZE IZ UGOVORA  
Korisnik subvencije dužan je da: 
- dilatnost za koju mu je odobrena subvencija u skladu s podnetim 

zahtivom s biznis planom obavlja ko osnovnu na teritoriji Varoši Subatice, 
i po tom osnovu izmiriva doprinose za obavezno socijalno osiguranje naj-
manje 12 miseci, počev od dana otpočinjanja obavljanja dilatnosti, s mo-
gućnošću privrimenog prikida dilatnosti od najviše 12 miseci prema riše-
nju APR-a el drugog nadližnog organa, 

- omogući Nacionalnoj službi praćenje realizacije ugovorni obaveza 
i uvid u obavljanje dilatnosti,  

- na zahtiv Nacionalne službe dostavi dokaze o realizaciji ugovorni 
obaveza i 

- obavisti Nacionalnu službu o svim prominama koje su od značaja 
za realizaciju ugovora, u roku od 8 dana od dana nastanka promine. 

U slučaju neispunjenja el dilomičnog ispunjenja obaveza iz ugovora, 
korisnik subvencije je u obavezi da vrati cio el srazmerni iznos isplaćeni 
sridstava uvećan za zakonsku zateznu kamatu od dana prinosa sridstava. 

 VII ZAŠTITA PODATAKA O LIČNOSTI 
Svi podaci o ličnosti koji budu dostavljeni Nacionalnoj službi biće obra-

đivani isključivo u svrhu učešća u Javnom pozivu, a u skladu sa Zakonom 
o zaštiti podataka o ličnosti.  

Pristup ličnim podacima imaće samo ovlašćena lica Nacionalne službe 
koja su obavezana na čuvanje povirljivosti podataka o ličnosti i neće ji ot-
krivat trećoj strani, osim ako je to neophodno u svrhu kontrole postupka 
sprovođenja Javnog poziva el revizije. 

Nacionalna služba će čuvat podatke o ličnosti u zakonom pridviđenom 
roku, nuz priminu odgovarajući tehnički, organizacioni i kadrovski mira.  

Lica čiji se podaci obrađivaje imaju pravo na pristup, ispravku i brisa-
nje svoji podataka, pravo na ograničenje obrade svoji podataka, pravo na 
prigovor i pravo na pritužbu Povireniku za informacije od javnog značaja 
i zaštitu podataka o ličnosti.  

 
VIII OSTALE INFORMACIJE 
Informacije o miri, dilatnostima koje ne mogu bit subvencionisane, 

mogu se dobit u svakoj organizacionoj jedinici Nacionalne službe Filijala 
Subatica, putom telefona: 024/644-626, na sajtu Nacionalne službe www.
nsz.gov.rs el na sajtu Varoši Subatice www.subotica.rs  

Javni poziv je otvoren od dana objavljivanja u sridstvima javnog in-
formisanja, do utroška raspoloživi sridstava, a najkasnije do 31.08.2022. 
godine. 

  4  

  
BODOVNA LISTA – SUBVENCIJA ZA SAMOZAPOŠLjAVANjE  

  

 

  
Kriterijumi  

  

Broj 
bodova  

1. Planirana vrsta dilatnosti  

Proizvodnja, proizvodno zanatstvo, 
zdravstvene i intelektualne usluge  15  

Uslužno zanatstvo, ostale uslužne 
dilatnosti i građevinarstvo  8  

Hoteli, restorani i ostale ugostiteljske 
usluge   6  

Ostalo  0  

2. Kategorija lica  
Kategorije teže zapošljivi lica**  do  30  

Ostala lica  0  

3. Potribni resursi za 
otpočinjanje 
obavljanja sopstvenog 
posla  

Poslovni 
prostor  

  

Poslovni prostor u vlasništvu Nije 
potriban poslovni prostor za obavljanje 
dilatnosti***  

10  

Poslovni prostor u zakupu  0  

MAKSIMALAN BROJ BODOVA  
  55  

   
 

**Kriterijum „Kategorije teže zapošljivi lica“ se utvrđiva na osnovu Akcionog plana za period od 2021. do 
2023. godine za sprovođenje Strategije zapošljavanja u Republiki Srbiji za period od 2021. do 2026. 
godine („Sl. glasnik RS“, broj 30/21). Pripadnost kategoriji teže zapošljivi lica se utvrđiva na osnovu 
podataka iz evidencije Nacionalne službe i dostavljeni dokaza. Prilikom bodovanja kategorija teže 
zapošljivi lica dodiljiva se za svaku kategoriju 2 boda, odnosno 5 bodova za prioritetne 
kategorije, a to su: mladi do 30 godina starosti, viškovi zaposleni, Romi, osobe s invaliditetom i 
žene.  ***Poslovni prostor se boduje na osnovu dostavljeni dokaza o vlasništvu poslovnog prostora. 
Dilatnosti za koje nije potriban poslovni prostor su definisane Pravilnikom o određivanju dilatnosti za čije 
obavljanje nije potriban poseban prostor („Sl. glasnik RS“, broj 9/96).  

Ukoliko se u cilju obavljanja dilatnosti podnosioci zahtiva udružuju radi osnivanja 
privridnog društva, prilikom donošenja Odluke o odobravanju subvencije uzima se 
prosičan broj bodova zahtiva s biznis planom svi lica koji se udružuju.  
Ukoliko postoji veći broj zahtiva s istim brojom bodova, odlučivaće se po redoslidu 
podnošenja zahtiva.  
Spisak odobreni subvencija objavljiva se na oglasnoj tabli nadližne filijale.   
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Grad
На основу члана 48. Закона о раду (Службени гласник РС 24/2005, 61/2005, 

54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 - одлука УС, 113/2017 и 95/2018 – аутентично 
тумачење), члана 35. и 36. Закона о култури (Службени гласник РС 72/2009, 13/2016, 
30/2016 - исправка 6/2020, 47/2021 и 78/2021), члана 17. Закона о библиотечко-
информационој делатности (Службени гласник РС бр.52/2011 и 78/2021.), члана 
11. Одлуке о оснивању установе Градска библиотека Суботица - Szabadkai Váro-
si Könyvtár–Gradska knjižnica Subotica («Службени лист Града Суботице», бр. 
53/12-пречишћени текст), чланa 23. Статута Градске библиотеке Суботица-
Szabadkai Városi Könyvtár-Gradska knjižnica Subotica и Одлуке Управног одбора 
Градске библиотеке Суботица-Szabadkai Városi Könyvtár-Gradska knjižnica Suboti-
ca (V седница од 04.05.2022.године), Управни одбор установе Градска библиотека 
Суботица-Szabadkai Városi Könyvtár-Gradska knjižnica Subotica, дана 04.05.2022. 
расписује: 

 ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА ГРАДСКЕ 

БИБЛИОТЕКЕ СУБОТИЦA - SZABADKAI VÁROSI 
KÖNYVTÁR - GRADSKE KNJIŽNICE SUBOTICA

На јавни конкурс за директора установе Градска библиотека Суботица-Szabadkai 
Városi Könyvtár-Gradska knjižnica Subotica, може се јавити кандидат који испуњава 
следеће опште услове прописане законом и посебне услове:    

- да има високу стручну спрему - VII степен стручне спреме (Филозофски, 
Филолошки или Правни факултет);    

- да има најмање 5 година радног искуства у култури;
- да има положен стручни испит из библиотекарства; 
- да је истакнути стручњак и познавалац културе;
- знање српског, мађарског и хрватског језика;
- да има држављанство Републике Србије;
- да није под истрагом и да није осуђиван правоснажном судском одлуком за 

кривична дела која га чине недостојним за обављање функције директора.
Уз пријаву кандидат треба да поднесе доказе о испуњавању услова јавног конкурса, 

и то:
- фотокопију личне карте или извод очитане личне карте;
- фотокопију извода из Матичне књиге рођених;
- фотокопија уверења о држављанству Републике Србије (не старије од шест 

месеци);
- оверену фотокопију дипломе о завршеној стручној спреми; 
- доказ о радном искуству - оверену фотокопију радне књижице и/или потврду 

послодавца о потребном радном стажу;
-своју радно - професионалну биографију;
-оверени доказ о положеном стручном испиту из библиотекарства;
-уверење да се против њега не води кривични поступак (издатo од стране Основног 

суда – према пребивалишту кандидата);
-уверење да није осуђиван правноснажном судском одлуком (издато од стране 

МУП РС – према пребивалишту кандидата); 
-програм рада и развоја установе за мандатни период као саставни део конкурсне 

документације;
Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања Јавног конкурса. Јавни 

конкурс ће се објавити:
1.  На огласној табли Установе,
2.  на сајту Националне службе за запошљавање, 
3. у дневним новинама „Политика“
4. у дневним новинама „Magyar Szó“
5. у листу „Hrvatska riječ“
6. и  Суботичке новине.

Пријаве слати на адресу: Градска библиотека Суботица-Szabadkai Városi Könyvtár-
Gradska knjižnica Subotica, Цара Душана бр. 2, 24000 Суботица, са назнаком “Јавни 
конкурс за директора – НЕ ОТВАРАТИ”.

Управни одбор поступа са пријавама на јавни конкурс у складу са законом којим 
се уређује управни поступак. 

Контакт особа: 
Berkes Zoltán, председник Управног одбора установе Градска библиотека 

Суботица-Szabadkai Városi Könyvtár-Gradska knjižnica Subotica, тел: 069 1122177 и 
Игор Петковић, секретар установе Градска библиотека Суботица-Szabadkai Városi 
Könyvtár-Gradska knjižnica Subotica, тел: 064 2463426 и 024 530-015. 

У Суботици: 04.05.2022. године
Председник Управног одбора

Berkes Zoltán, адвокат

Ponuda Palića bogatija za novi sadržaj

Otvoren 
„Avantura park”

 

Novi sadržaj, koji obogaćuje turističku po-
nudu Palića – „Avantura park”, otvoren je 
za sve posetioce

Subotičani, ali i gosti iz zemlje i inostranstva, od sada 
imaju priliku da provedu nezaboravne porodične tre-
nutke u novootvorenom „Avantura parku” koji nudi 
zabavu za mlade, kao i za sve one koji se tako oseća-
ju. Prepreke su izrađene od prirodnih materijala, kao i 

kompletan ambijent, tako da se „Avantura park” savršeno ukopio u 
celinu „Zoo vrta” ne remeteći i ne ugrožavajući prirodu i životinje – 
objašnjavaju iz „Avantura parka”. 

Od otvaranja interesova-
nje za novi sadržaj, pre svega 
mlađe populacije, je veliko, a 
konstantno prisustvo posetila-
ca tokom prvomajskih prazni-
ka, govori da je prostor zadovo-
ljio ukuse, za dobru zabavu, ali 
i podizanje adrenalina. Prema 
rečima zaposlenih iz „Avantura 
parka”, ovaj zabavni park nudi 
jedinstveni doživljaj avantu-
re, prepreke su podeljene u dva 
nivoa, a obučeni i sertifikova-
ni instruktori posetiocima sto-
je na raspolaganju kako bi ih 
spremili i usmerili na određe-
ne prepreke. 

– Park je predviđen za decu, 
ali i za odrasle. Najsavremeni-
ji sistem zaštite omogućava po-
setiocima sigurnu i bezbednu 
zabavu, odnosno posetioci dobijaju pojaseve sa duplim sistemom 
zaštite. U parku se nalazi i bašta u kojoj posetioci mogu da se odmo-
re i osveže, te da uživaju u pogledu na interesantne prepreke. Kori-
snici parka, i mlađi i stariji, mogu da se okušaju u streličarstvu, na-
kon kratke obuke i uz najsavremeniju opremu. Takođe, park je sa-
vršeno mesto za organizaciju tim-bilding susreta, kao i za prosla-
ve rođendana.

Iz „Avantura parka” pozivaju sve Subotičane i goste da ih posete 
i nakon prvomajskih praznika. 

– Spremno smo dočekali prvomajske praznike, kada smo ima-
li veliki broj posetilaca. Mi pozivamo sve sugrađane i goste da i po-
sle ovih praznika, posete ovo mesto u kom se stvaraju nezaboravne 
porodične uspomene.

Karte za korišćenje „Avantura parka” kupuju se na samom ula-
sku u park, a cenovnik je istaknut već na ulazu u „Zoo vrt”. „Avantu-
ra park” posetiocima je na raspolaganju od utorka do petka u perio-
du od 11 do 19 časova, kao i vikendom od 9 do 19 časova. Sve infor-
macije i rezervacije mogu se dobiti na broj telefona 066/27-22-27.

Autor: B. Nikolić

Ovaj jedinstveni sa-
držaj nudi zabavu za 
celu porodicu, a na-
lazi se u okviru palić-
kog Zoo vrta, odno-
sno u delu iza biko-
va i bivola, i do nje-
ga vode jasni puto-
kazi postavljeni već 
od ulaza u kompleks 
zoološkog vrta.
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Grad

Nakon dvogo-
dišnje pau-
ze uzrokova-
ne pandemi-
jom korona vi-

rusa, preduzeće „Park Palić” or-
ganizovalo je tradicionalnu ma-
nifestaciju „Prvomajski ura-
nak”. Obala Lajoša Vermeša je 
obilovala izlagačima domaćih 

rukotvorina, starih zanata, su-
venira i sa bogatom gastronom-
skom ponudom. Tokom četiri 
dana proslave, gotovo svi turi-
stički kapaciteti na Paliću su bili 
popunjeni, a prema procenama, 
manifestacija je 1. maja imala 
oko 35.000 posetilaca. 

Direktor preduzeća „Park Pa-
lić” Valerija Denč kaže da je ma-
nifestacija protekla u najboljem 

redu i da su posetioci ove godi-
ne imali bogat program upotpu-
njen sa novim sadržajima. 

– Raduje nas činjenica da su 
gotovo svi kapaciteti popunje-
ni. Pored Subotičana, na Paliću 
su bili gosti iz cele zemlje ali i iz 
regiona, koji su pristizali još to-
kom četvrtka i ostajali do srede. 
Pored tradicionalne ponude u 
vidu luna parka koji se prostirao 

na 11.000 kvadratnih metara i 
brojnih tezgi duž šetališta, ove 
godine imali smo i sportski ka-
rakter, tj. organizovana je jedri-
ličarska regata. Pored toga, naši 
gosti mogli su da uživaju u „pti-
čijoj perspektivi” pogleda na Pa-
lić, zahvaljujući panoramskim 
letovima zmajem, koje smo ta-
kođe organizovali. Brojne doga-
đaje upotpunili su i predstavni-
ci Ministarstva unutrašnjih po-
slova, Policijska uprava u Subo-
tici, koji su za posetioce pripre-
mili „pijane naočare” koje do-
čaravaju dejstvo alkohola i opi-
jata. U saradnji sa „ZOO vr-
tom”, kapije ovog jedinstvenog 
objekta bile su otvorene ranije, 
a u sklopu njega počeo je sa ra-
dom i „Avantura park”, čime je 

ponuda bila znatno bogatija – 
kazala je Valerija Denč.

Lepo vreme i tradicija obele-
žavanja, privukli su veliki broj 
ljudi na Palić. Kolone automo-
bila slivale su se iz pravca grada 
i autoputa, a duž Segedinskog i 
Kanjiškog puta nije bilo slobod-
nog parking mesta. Na samom 
šetalištu uz obalu, reka lju-
di prodefilovala je i tokom dru-
gog i trećeg dana maja, što do-
voljno govori da je nakon pau-
ze zbog pandemije „Prvomajski 
uranak” ponovo oživeo.

Jugoslavija je volela 
radnika i radnici su voleli 
Jugoslaviju, a iako je po-
litičari Evrope verovatno 
nisu voleli, građani sigur-
no jesu

Dok je „Mini Jugoslavije” 
živeće i sećanje na nekadaš-
nju državu, poručuju oni koji 
već devetnaest godina kroz ovo 
udruženje 2. maja organizu-
ju obeležavanje Praznika rada, 
ali se i podsećaju nekadašnjih 
vremena.

Nakon dvogodišnje pauze, 
Blaško Gabrić je ponovo, sada 
kao počasni predsednik, bio 
prvi među onima koji ne zabo-
ravljaju jedno drugo vreme.

– Ne damo da nam neko bez 
referenduma izbriše državu 
koju smo izgradili – govori Ga-
brić, te dodaje kako je i ove go-
dine bio pripremljen bogat kul-
turno-umetnički program, uz 
veliko zalaganje volontera.

– Ovo bi mogla biti jedna 
sjajna turistička atrakcija. Jer, 
nekada je cela Evropa letovala 
u Jugoslaviji, a niko iz Jugosla-
vije nije otišao nezadovoljan. 

Političari Evrope možda nisu 
voleli Jugoslaviju, ali građani 
Evrope jesu – dodaje Gabrić.

Na mesu predsednika „Mini 
Jugoslavije” je sada Goran Ga-
brić koji ističe kako će ovaj pro-
stor i dalje biti mesto obeleže-
no vrednostima antifašizma.

– Želimo da budemo mesto 
okupljanja svih onih sa pozi-
tivnim razmišljanjima, kako bi 
negovali prave vrednosti i sve 
dizali na viši nivo. Imamo ide-
ju da ovo bude i lepa turistička 
destinacija, mesto gde bi gosti 
dobili i zanimljive informacije 
o nekadašnjoj državi – navodi 
Gabrić, a kao znak da ne skre-
ću sa puta kojim su krenuli po-
tvrđuje i to što su u u „Mini Ju-
goslaviji” uspeli da u kratkom 
roku opet dignu spomenik Jo-
sipu Brozu koji je bio na meti 
vandala. 

Kako je istakao Gabrić, i ovo 
okupljanje spojilo je brojne na-
cionalne manjine, goste iz Srbi-
je i Evrope, ali i naše pečalbare. 
Među gostima je bila i prepo-
znatljiva ekipa iz Bačkog Grača-
ca koju su činili Dušan Brkljač, 
Jovan Ličina i Dane Poznić.

– Nama je žao što nema više 
ovakvih manifestacija. Sa po-
nosom dolazimo ovde jer ne 
možemo da zaboravimo drža-
vu kojoj smo dali zakletvu. Ju-
goslavija je bila radnička drža-
va koja je volela svoje radnike 
i radnici su voleli jednu takvu 
državu.

Tokom programa prisutni-
ma su se obratili brojni gosti, a 
među njima je bila i dr Suzana 
Kujundžić Ostojić, predsednica 
Nacionalnog saveta bunjevač-
ke nacionalne manjine.

– Nove generacije ne pam-
te Jugoslaviju, a oni stariji je 
doživljavaju kroz vreme kada 
su svi bili jednaki i kada je Ju-
goslavija bila pravična pre-
ma svima. Međutim, koliko 
god bila pravična prema svi-
ma, prema Bunjevcima sva-
kako nije. Početak te države 
je vezan za nestanak Bunjeva-
ca. Zato i pozivam sve Bunjev-
ce, koji su se do sada izjašnja-
vali kao Jugosloveni, da se na 
budućem popisu izjasne kao 
Bunjevci. Da danas, u druš-
tvu u kome živimo, ostvarimo 
ravnopravnost koja je nekada 

postojala za sve nacionalne 
manjine, osim za Bunjevce. 
Mi smo korak u Jugoslaviji iz-
gubili, a sada hvatamo ritam u 
21. veku.

Uz pesme „Od Vardara, pa 
do Triglava”, „Da nam živi, živi 

rad”, „Jugoslavija”, pre sve-
ga uz nekadašnju himnu „Hej, 
Sloveni!”, bilo je ovo jedno za-
nimljivo podsećanje na vreme 
koje je prošlo i koje mnogima 
ostaje u lepom sećanju.

N. S.

„Prvomajski uranak” privukao preko 35.000 posetilaca

„Reka” ljudi na Paliću
Izletište pored Subotice tokom praznika je posetio veliki broj gostiju, 
kako onih iz Subotice i Srbije, tako i onih ih celog regiona

Autor: B. Nikolić

Tokom praznika su 
gotovo svi smeštaj-
ni kapaciteti bili po-
punjeni, a neki go-
sti su na Paliću bo-
ravili od četvrtka 
do srede

ljudi posetilo je Palić za 1. maj
35.000 

Dok je „Mini Jugoslavije” živeće i sećanje na nekadašnju državu

Ne skreću sa puta

Blaško Gabrić sa gostima iz Bačkog Gračaca
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STARE SLIKE I GRADSKE PRIČE piše Dejan 
Mrkić - Lansky

Stara subotička plinara Stara subotička plinara 
i jedan nesrećni slučaji jedan nesrećni slučaj
Strašna tra-

gedija za-
desila je 
jednu po-
rodicu u 

ulici Bene Sudarevi-
ća broj 46. Od trovanja 
gasom u svojoj kući su 
umrli penzionisani že-
leznički činovnik Lajčo 
Velđi i njegov sin, dok 
su dve kćerke ovog sa-
mohranog oca odveže-
ne u bolnicu. Za njiho-
vu smrt okrivljen je gas 
iz „Gradske plinare”. 
Ono što je bilo zbunju-
juće, jeste činjenica da 
ova kuća uopšte nije bila 
priključena na gasovod. 
Kako je onda smrtono-
sni gas dospeo u dom 
ovih nesretnih ljudi i 
otrovao ih?

Bio je februar godi-
ne 1929. kada se u kući 
Velđijevih osetio smrad 
za koga se posumnjalo 

od čega je, ali ne i koliku 
opasnost može da izazo-
ve. Po jednima, Lajčo je 
obavestio plinaru, dok 
su u ovom gradskom 
preduzeću poricali da su 
imali prijavu sa te adre-
se. Subotička „Gradska 
plinara” postojala je već 
četrdeset godina i još 
uvek je ona bila zaduže-
na za osvetljenje grad-
skih ulica i snabdeva-
nje gasom nekih domo-
va, ali ne i onog na adre-
si u Sudarevićevoj (da-
nas ulica Matije Gupca). 
Jedno anonimno pismo 

upućeno Ministarstvu 
unutrašnjih dela, ode-
ljenju javne bezbedno-
sti, otkriva detalje ove 
afere. Sačuvano pismo, 
kao i odgovor Građe-
vinskog odeljenja grada 
Subotice, sagledavaju 
problem sa dve suprot-
ne strane.

U anonimnoj prijavi 
se navodi da ovo nije je-
dino trovanje za koje je 
odgovorna plinara. Sko-
ro istovremeno je na-
stupilo trovanje u poro-
dici Josipa Saboa u Ra-
jićevoj ulici broj 8, gde 
su njih sedmoro bili žr-
tve. Otac i mati sa pe-
toro nejake dece. Sličan 
incident se zbio u Tol-
stojevoj ulici, u Šibali-
ćevoj fabrici hleba, za-
tim u kući Stevana Vida, 
koja takođe nije bila pri-
ključena na plin...

Kakav je to zao duh 
zagospodario Suboti-
com februara 1929. go-

dine? Odgovor na to 
daje pismo Građevin-
skog odeljenja gra-
da Subotice. U njemu 
se kaže kako je do toga 
došlo usled oštećenja 
vodova ispod zemlje. 
Zima „kakva se ne pam-
ti poslednjih sto godi-
na” izazvala je ponegde 
oštećenja na plinovodu, 
što se dešavalo i rani-
je, kada je gas izbijao na 
površinu ulice. Ovaj put 

je mraz stigao do dubi-
ne od 100 cm ispod po-
vršine zemlje i tako pri-
morao gas da traži dru-
ge puteve kako bi izašao 
gore. Zbog toga je zašao 
u temelje obližnjih zgra-
da, a odatle u stambene 
prostorije.

„Glavni razlog što je 
plin dospeo iz ulice u 
stan leži u tome što su 
kod većeg broja starih 
kuća u Subotici temelji 
građeni od slabog mate-
rijala, obično od zemlje 
ili ćerpića.”

Da se to ne događa 
samo kod nas, navede-
ni su slični slučajevi u 
Beču i Londonu. Još se 
kaže da je smrtni ishod 
bio samo u Sudareviće-
voj ulici, a da je na dru-
gim mestima na vreme 
sprečeno najgore. Op-
tuženi da ne održava-
ju dobro svoju mrežu, u 
subotičkoj „Plinari” su 
se pravdali da su svoje-

vremeno imali proble-
ma zbog rata i poslerat-
ne neorganizovanosti, 
ali su nakon toga stva-
ri doveli u red i da jedi-
ni merodavan sud može 
da bude Udruženje pli-
nara i plinskih stručnja-
ka u Zagrebu.

Gradska plinara u 
Subotici osnovana je 
1889. godine. Iako je 
tih godina, krajem XIX 
veka, jedno preduzeće 

priredilo prezentaciju 
električnog osvetljenja 
i oduševilo Subotičane 
koji su se zatekli u cen-
tru grada, plin je bio taj 
koji je osvetljavao uli-

ce još više od četiri de-
cenije. Kritičar je u ano-
nimnom pismu ova-
ko opisao stanje grad-
ske rasvete 1929. godi-
ne: „Grad od 100.000 
stanovnika održava jed-
nu skroz istrošenu in-
stalaciju koja osvetlja-
va samo glavne ulice, 
gde je i to dosta mizer-
no, dok se sporedne uli-
ce, gde je javna bezbed-
nost čoveka najmanje 
osigurana, uopšte i ne 
osvetljavaju”.

Ništa manje kritičan 
nije i jedan „memoran-
dum” štampan samo za 
članove Gradskog Se-
nata, u izdanju Gradske 
štedionice, kojoj je Pli-
nara predata na upra-
vu. Za loše stanje i ne-
redovno snabdevanje 

plinom, krive su povre-
mene nestašice plin-
skog uglja čijim se sa-
gorevanjem proizvodi 
gas za osvetljenje ulica 
i za domaćinstva, a deo 

krivice pada i na dotra-
jala postrojenja. I po-
red svega, potrebno je 
nastaviti sa radom jer 
je konkurentska Elek-
trična centrala u ruka-
ma privatnog kapitala, 
nasuprot plinare koja 
je gradska. U svetu, pa 

i kod nas, plinare gube 
trku kada je reč o ulič-
nom osvetljenju, ali su 
i dalje konkurentne u 
domaćinstvima gde se 
gas upotrebljava za ku-
vanje, grejanje i u kupa-
onicama. I neka predu-
zeća svoj opstanak i ra-
zvoj duguju ovoj vrsti 
proizvodnje energije.

Nekoliko godina ka-
snije, brigu o uličnom 
osvetljenju je preuzela 
„Električna centrala” a 
„Gradska plinara” je ob-
novljena i nastavila je sa 
radom sve do 1964. go-
dine. Aprila 1964. „Subo-
tičke novine” pišu: „Kao 
što je već ranije najavlje-
no Gradska plinara neće 
više snabdevati potroša-
če plinom jer prestaje sa 
radom krajem ovog me-
seca. Dalje snabdevanje 
građana preuzelo je pre-
duzeće „Petrolgas” ali ne 
sa plinom nego sa butan-
gasom. Što znači da će 
se morati obavezno pri-
lagoditi dosadašnji plin-
ski uređaji na rešoima, 
bojlerima, štednjacima i 
sličnim uređajima.”

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

Zima „kakva se ne 
pamti poslednjih 
sto godina” izazva-
la je ponegde ošte-
ćenja na plinovo-
du, a to je opet do-
velo do više slu-
čajeva trovanja, 
pa i do smrtnih 
slučajeva

Gradska plinara na Senćanskom putu

Nekadašnja Električna centrala

Zima u Subotici 1929. godine 
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Čitulje

SEĆANJE

PETAR KUKIĆ
1960-2015.

“Sve ima svoje, kad mrzne i vri, kad menja boje, 
kad vene i zri, sve ima svoje, početak i kraj, tame 
postoje da bi prizivale sjaj...”

Tvoji najmiliji: tata Marko i mama Eva, sinovi 
Žarko i Pavle, Boba, Joca, Slobo i Viva  (P-219)

Sa bolom i tugom u srcu javljamo žalosnu vest, da 
nam je naš dragi

LAZAR LUKAČ
1938-2022.

u 84. godini života preminuo 24. aprila. Sahrana, 
dragog nam pokojnika, je obavljena 27. aprila 2022. 
godine na Bajskom groblju.

Pokoj večni daruj mu Gospodine!
Njegovi najmiliji  (P-213)

Prošla je godina od kako nije sa nama naš dragi su-
prug, tata, deda, svekar i tast

BRANKO ČIKIĆ
1938-2021.

Vreme ne može izbrisati sećanje i smanjiti osećanje 
praznine i tuge. Uvek ćemo se sećati tvog dragog lika i 
čuvati ga od zaborava. Hvala ti za svu ljubav i dobrotu 
koju si nam nesebično davao.

Tvoji najmiliji  (P-221)

ДРАГАН КНЕЖЕВИЋ
1954-2021.

Прође година без Тебе. Време није умањило 
тугу, бол и сузе за Тобом.

Твоја мама Невенка  (P-224)

ДРАГАН КНЕЖЕВИЋ
1954-2021.

Време пролази, туга и бол остају. Вечно ћеш 
живети у нашим срцима и мислима.

Сестра Милица са породицом  (P-225)

Навршава се годину дана од кад нас је напустила 
наша мама и бака

ЈЕЛИЦА ШАРЧЕВИЋ
1940-2021.

Време не умањује бол и тугу у нама.
С љубављу и поштовањем чувамо успомену на 

тебе.
Тања, Никола, Светлана и Данило  (P-226)

Dana 08. maja 2022. godine navršiće se četiri 
tužne godine od kako nije sa nama naša najdraža

ANA DŽIDO
1961-2018.

Njeni najmiliji  (P-212)

Дана 07. маја 2022. године навршава се 
четрдесет дана од како нас је напустио наш 
вољени брат, шогор и ујак

ВОЈИСЛАВ КРИШАН
1950-2022.

Време пролази, а туга за тобом не престаје и 
никада неће.

Сестра Беба, зет Сава, Жељка и Добрила са 
породицом  (P-210)

SEĆANJE
Prošlo je sedamnaest godina od kako nije sa 

nama

STEVAN SEDLAK
1941-2005.

S ljubavlju koju smrt ne prekida, s tugom koju 
vreme ne leči, čuvamo uspomenu na Tebe!

Tvoji najmiliji  (P-217)

SEĆANJE

GABRIELA KIRALJ
1907-1995.

Voljeni ne umiru, oni žive zauvek u našim srci-
ma i mislima.

Tvoji najmiliji  (P-216)

Oglasi i čitulje 
tel: 553-805

SEĆANJE
Sa tugom i poštovanjem sećamo se naših dragih 

roditelja.

Povodom ovih godišnjica, održaće se sveta misa u 
Velikoj crkvi 08. maja 2022. godine u 7 časova, zatim će 
se posetiti njihova večna kuća.

Njihovi najmiliji  (P-218)

TUŽNO SEĆANJE

U tišini večnog mira neka vas prati naša ljubav jača 
od vremena i zaborava.

Vaši najmiliji  (P-223)

Dana 19. maja 2022. 
godine navršiće se deset 
godina od kako nije sa 
nama naša mama, sve-
krva, majka i pramajka

MANDA 
JARAMAZOVIĆ

Pre deset godina pre-
minula je naša draga

CILIKA HODOŠ
rođena: Sivić
1926-2012.

Dana 04. maja 2022. 
godine navršilo se dva-
deset godina od kako 
nije sa nama naš otac, 
svekar, dida i pradida

JOSIP JOKO 
JARAMAZOVIĆ

Pre dvadeset sedam go-
dina preminuo je naš 

dragi

LUKA HODOŠ
1924-1995.
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RAZNO

-,,GORENJE SER-
VIS ENERGIJA”! Servi-
siramo belu tehniku od 
svih proizvođača, - Ori-
ginalni rezervni delo-
vi – Ivana Antunovića 
141. Tel: 024/546-206 ili 
063/154-62-06

-Bušenje ispod puteva 
i betona, sečenje i lupanje 
betona, građevinski rado-
vi i sve vrste iskopa. Tel: 
062/145-91-21

-Elektroinstalater-
ski radovi i sitne poprav-
ke uređaja za domaćin-
stvo. Izlazim na poziv 
kolima. Svilar Mile Tel: 
063/770-42-02

-Traži se autolakirer sa 
iskustvom ili bez. Isplata 
na vreme, prijava redov-
no, dobri uslovi rada. Tel: 

064/186-22-74
-Držim časove ma-

tematike osnovcima. 
Objašnjavanje tekućeg 
gradiva, priprema za kon-
trolni, pismeni i prijemni. 
Veoma uspešno i povolj-
no. Tel: 066/900-14-18

-Popravka i servis 
skutera, motornih te-
stera, trimera, kosilica 
i ostalog. Subotica. Tel: 
063/890-33-66

-Povremeno potreban 
radnik za rad u bašti. Tel: 
063/814-20-29

-Frezujem bašte i voć-
njake. Priprema zemlje za 
travnjake. Orezujem dr-
veće. Tel: 063/547-187

KUĆE

-Prodajem kuću na 
placu od 3 motike sa po-
moćnim objektima u Do-
njem Tavankutu. Cena po 
dogovoru. Tel: 064/183-
87-10 (1-267)

STANOVI

-Prodajem dvosoban 
stan 52kv, visoko pri-
zemlje, terasa (spolja), 
ulaz spolja pravljen, CG, 
svi priključci. Nalazi se 
u ulici Braće Radić. Tel: 
061/219-65-12 (2-267)

-Prodajem jednosob-
ni stan kod Ekonomskog 
fakulteta, sređen, bez ula-
ganja. CG i svi priključci, 
pogodan i za izdavanje. 
Lep  je. Tel: 061/714-35-
88 (3-267)

-Menjam jednosobni 
stan kod Ekonomskog fa-
kulteta, sređen, bez ula-
ganja, za manju viken-
dicu ili kućicu na Buna-
riću, ključ za ključ (bez 
para). Tel: 061/219-65-12 
(4-267)

KUPOPRODAJA

-Kupujem, prodajem i 
menjam značke, fudbal-
ske monografije . Tel.: 
062/852-82-28 (5-267)

-Kupujem ordenje, 
medalje, i stare sportske 
značke. Tel.: 064/615-59-
82 (6-267)

-Otkupljujem origi-
nalne umetničke slike uz 
stručnu i realnu procenu 
vrednosti. Interesovati se 
od ponedeljka do subo-
te od 9-17h. Tel: 065/58-
33-665 (7-267)

-Ford Fusion kao nov, 
sivi metalik, 1.4 benzin, 
65.560km, prvi vlasnik, 
alufelne, 4+4 letnje + 
zimske gume, krovni no-
sač, 5vrata. Tel: 065/353-
08-25 (8-267)

-Prodajem TV ispra-
van, 2.000 din. Bicikla 26 
coli ispravna, cena 5.000 
din. Tel: 062/872-38-33 
(9-267)

-Prodaje se plug sa tri 
brazde i obrtač sa dva ko-
pirna točka, dva crtala 
sa crevom u radnom sta-
nju(2.200 eur), haljina 
za prvu pričest 1.000 din. 
Leanderi, limuni... Tel: 
024/532-570 (10-267)

-Povoljno prodajem 
bambuse za pecanje duge 
5-7 metara. Zvati pre-
podne između 8-12č. Tel: 
024/754-634 (11-267)

-Prodajem četiri džaka 
multibata i 200 cigalja. 
Povoljno. Tel: 063/704-
37-46 (12-267)

Čitulje
Draga naša Goga, pre 30 godina pošla si na put. 

Nemilosrdna sudbina je odlučila da sa tog puta za 
tebe da nema povratka...

GORDANA 
PUŠIN TUMBAS

01.05.1992-
01.05.2022.

Zauvek u našim mislima.

Irina, Vedrana i Ivana  (P-228)

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

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

Subotica 

Prodaju se
novoizgrađeni

stanovi 
u Matije Gupca 106 i 

Somborski put 29
Kontakt telefon: 065/511-23-99

Dana 7. maja 2022. godine navršilo se godina 
dana od smrti naše voljene mame

MARIJA BRAJKOV
rođena: Husar

1934-2021.

Sa tugom vreme prolazi a ti ćeš uvek ostati u na-
šem sećanju.

Sin Josip Brajkov sa porodicom  (P-214)

Dana 7. maja 2022. godine navršilo se godina 
dana od smrti naše mame

MARIJA BRAJKOV
rođena: Husar

1934-2021.

Vreme prolazi a tuga za tobom ne prestaje i ni-
kada neće.

Sin Stipan Brajkov sa porodicom  (P-215)

JUSTINA ŠABIĆ
1929-2022.

Dana 24. aprila 2022. godi-
ne napustila nas je hrvatska in-
telektualka i članica Maspoka 
sedamdesetih godina. Gospođa 
Justina je zajedno sa svojim suprugom Stipanom 
Šabićem darovala puno vrednih umetničkih slika 
raznim našim ustanovama. Na poslidnjem ispraća-
ju, niko se nije osićo prozvanim da kže neku lipu rič 
o dobronamernoj pokojnici.

Ožalošćeni njeni prijatelji iz HUG.
Josip Vuković Đido  (P-227)

Prošla je tužna godina

MARIJA BRAJKOV
1934-2021.

Dok smo živi bićeš sa nama.

Ćerka Irena, zet Ivan, unuci Srđan i Igor sa poro-
dicom  (P-211)

Dana 10. maja 2022. godine navršava se godina 
od kada nisi sa nama.

ĐURAN SIMEON
1936-2021.

Neka te u tišini večnog mira prati naša ljubav, 
jača od vremena i zaborava.

Tvoji najmiliji  (P-220)

Poslednji pozdrav dragoj mami, baki, prabaki i 
tašti

MARIJA SLIVAC
rođena: Abraham

1927-2022.

Ostaćeš nam u večnom sećanju.

Tvoji najmiliji  (P-222)
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I ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ  
Субвенција за запошљавање незапослених лица из категорије теже запошљивих (у 

даљем тексту: субвенција) одобрава се послодавцима који припадају приватном сектору, 
у једнократном износу, ради запошљавања незапослених који се воде на евиденцији 
Националне службе за запошљавање Филијала Суботица- Град Суботица (у даљем тексту: 
Национална служба).  

  
Категорије теже запошљивих на којe се ова субвенција односи су:  
• млади до 30 година старости, млади у домском смештају, хранитељским 

породицама и старатељским породицама;  
• незапослени који се налазе на евиденцији незапослених дуже од 12 месеци;  
• особе са инвалидитетом;   
• старији од 50 година;  
• Роми; 
• жене;
• радно способни корисници новчане социјалне помоћи;  
• жртве породичног насиља.  

Пре укључивања у меру Национална служба врши проверу испуњености законских и 
услова овог јавног позива за незапослено лице.  

  
Висина субвенције је одређена степеном развијености јединице локалне самоуправе (у 

даљем тексту: ЈЛС) према месту рада лица, а у складу са важећом уредбом Владе Републике 
Србије, и износи:  

• 200.000,00 динара по лицу, односно 240.000,00 динара за особе са 
инвалидитетом, радно способне кориснике новчане социјалне помоћи; младе у домском 
смештају, хранитељским породицама и старатељским породицама и жртве породичног 
насиља, у првој и другој групи ЈЛС;  

  
Средства додељена по основу субвенције су de minimis државна помоћ.  
  
II УСЛОВИ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА   
Право на доделу субвенције послодавац може остварити под условом да:  
• има седиште и регистровану делатност на територији Града Суботице у којој 

запошљава лице;
• запошљава незапослена лица са територије Града Суботице, (која се воде на 

евиденцији Националне службе Филијала Суботица- Град Суботица);
• припада приватном сектору са статусом предузетника или правног лица код 

којих је удео приватног капитала у власничкој структури 100%;   
• је регистрован и није имао прекид обављања делатности најмање три месеца пре 

датума подношења захтева;   
• измирује обавезе по основу пореза и доприноса за обавезно социјално осигурање 

у законским роковима и има најмање једног запосленог (под запосленим лицем, у складу 
са законом, подразумева се свако лице пријављено на обавезно социјално осигурање);   

• последњих шест месеци није био дуже од 30 дана непрекидно евидентиран у 
регистру дужника принудне наплате Народне банке Србије;   

• измирио је раније уговорне и друге обавезе према Националној служби и Граду 
Суботица, осим за обавезе чија је реализација у току, уколико исте редовно измирује;   

• налази се у дозвољеном оквиру опредељеног износа за de minimis државну помоћ 
у текућој фискалној и претходне две фискалне године, у складу са прописима за доделу 
државне помоћи;  

• не запошљава лица која су у периоду од шест месеци пре подношења захтева за 
доделу субвенције била у радном односу код тог послодавца, односно код послодавца који 
је оснивач или повезано лице са послодавцем, подносиоцем захтева.  

  
Право на субвенцију не могу остварити послодавци:  
• код којих се број запослених смањио у претходна три месеца, осим у следећим 

случајевима: остваривање права на пензију, смрт запосленог, отказ од стране запосленог и 
истек рада на одређено време;  

• који су користили субвенцију по јавном позиву за иста лица у току претходнe три 
годинe, рачунајући од дана одобравања средстава;  

• који обављају делатности које се не финансирају према списку делатности  који је 
сaставни део овог јавног позива;  

• за раднике које би уступили другом послодавцу;  
• ради запошљавања лица која у том привредном субјекту имају статус оснивача, 

директора, законских и других заступника, прокуриста, чланова друштва.  
  
III ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА   
Документација за подношење захтева:  
• попуњен захтев са бизнис планом на прописаном обрасцу,  
• фотокопија решења надлежног органа о упису у регистар, уколико подносилац 

захтева није регистрован у АПР-у, 
• фотокопија одлуке о обављању делатности (само уколико послодавац обавља 

и друге делатности поред претежне, које нису регистроване у Агенцији за привредне 
регистре/решењу надлежног органа, а у којима планира субвенционисано запошљавање 
незапослених лица), 

• уколико је дошло до смањења броја запослених услед остваривања права на 
пензију, смрти запосленог, отказа од стране запосленог и истека рада на одређено време, 
потребно је доставити одговарајући доказ.  

  
Проверу испуњености услова Национална служба врши увидом у податке о којима се 

води службена евиденција. 
 
Национална служба задржава право да тражи и друге доказе релевантне за одлучивање 

о захтеву подносиоца.  
Начин подношења захтева  
Захтев са бизнис планом и документацијом подноси се надлежној организационој 

јединици Национaлне службе Филијала Суботица, непосредно, путем поште или 
електронским путем, на прописаном обрасцу који се може добити у организационој 
јединици Национaлне службе Филијала Суботица или преузети на сајту Националне 
службе  www.nsz.gov.rs и на сајту Града Суботице www.subotica.rs   

  
IV ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ   
Одлука о одобравању субвенције доноси се на основу ранг-листе и прибављеног 

мишљења Локалног савета за запошљавање, а након провере испуњености услова Јавног 
позива и приложене документације и бодовања поднетог захтева послодавца, у року од 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА           ГРАД СУБОТИЦА 
  ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ

На основу члана 43 став 1 тачка 3 Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености („Сл. гласник РС“, бр. 36/09, 88/10, 38/15, 113/17, 
113/17 – др. закон и 49/2021), члана 11 став 1 тачка 3 Закона о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом („Сл. гласник 
РС“, бр. 36/09 и 32/13), Акционог плана за период од 2021. до 2023. годинe, за спровођење Стратегије запошљавања у Републици Србији за период 
од 2021. до 2026. године („Сл. гласник РС“, бр. 30/21) и чл. 30, 35 и 129 Правилника о критеријумима, начину и другим питањима од значаја за 
спровођење мера активне политике запошљавања  („Сл. гласник РС“, бр. 102/15, 5/17 и 9/18), Локалног планског документа у области запошљавања 
Града Суботице за 2022. годину и Споразума о уређивању међусобних права и обавеза у реализацији мера активне политике запошљавања- 
суфинансирање за 2022. годину број 2108-101-4/2022 од 05.04.2022. године, дана 06.05.2022. године

 

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ 
И ГРАД СУБОТИЦА 

Расписују  

ЈАВНИ ПОЗИВ  
ПОСЛОДАВЦИМА ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈЕ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ НЕЗАПОСЛЕНИХ ЛИЦА ИЗ 

КАТЕГОРИЈЕ ТЕЖЕ ЗАПОШЉИВИХ У 2022.  ГОДИНИ   
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30 дана од дана подношења захтева. Изузетно, захтеви који испуњавају услове Јавног 
позива, а по којима није позитивно одлучено у наведеном року, могу бити поново узети у 
разматрање уколико се за то стекну услови.  

Датум заснивања радног односа лица која се запошљавају мора да буде након донете 
одлуке о одобравању субвенције, а најкасније до датума потписивања уговора.  

Национална служба и Град Суботица приликом одлучивања по поднетом захтеву 
процењује оправданост укључивања броја лица из захтева са бизнис планом. Број 
новозапослених за које се тражи субвенција у односу на број запослених може да буде 
највише 5:1.   

  

*Елемент „Проценат запослених лица код подносиоца захтева“ односи се на доделу 
субвенције по јавним позивима из 2019, 2020. и 2021. године, које је организовала и 
финансирала делимично или у целости Национална служба, а подразумева број лица која 
су била запослена код подносиоца захтева на 180-ти дан по завршетку уговорне обавезе 
по основу доделе субвенције, у односу на укупан број лица за која је подносилац захтева 
користио субвенцију. Наведене податке ће проверавати Национална служба.   

**Елемент „Послодавац који није раније користио средства Националне службе“ 
односи се на доделу субвенције по јавним позивима из 2019, 2020, 2021. и 2022. године, 
које је организовала и финансирала делимично или у целости Национална служба. 
Наведене податке ће проверавати Национална служба.   

***Елемент „Послодавац који је користио средства Националне службе за 
самозапошљавање“ односи се на доделу ове субвенције по јавним позивима из 2019, 2020 
и 2021. године, које је организовала и финансирала делимично или у целости Национална 
служба 

Уколико постоји већи број захтева са истим бројем бодова, одлучиваће се по редоследу 
подношења захтева.  

Списак одобрених субвенција се објављује на огласној табли надлежне филијале. 
  
V ЗАКЉУЧИВАЊЕ УГОВОРА   
Директор филијале Националне службе по овлашћењу директора  Националне 

службе, градоначелник Града Суботице и подносилац захтева у року од 45 дана од дана 
доношења одлуке закључују уговор којим се уређују међусобна права и обавезе и на основу 
кога се врши исплата средстава. Изузетно, уколико од датума доношења одлуке до краја 
календарске године има мање од 45 дана, уговор се закључује до краја календарске године.  

  
Документација за закључивање уговора:  
• доказ о заснивању радног односа на неодређено време, са пуним радним 

временом, у складу са законом, за лица која се запошљавају (фотокопија уговора о 
раду); датум заснивања радног односа мора да буде након донете одлуке о одобравању 

субвенције,  
• средства обезбеђења испуњења уговорних обавеза,  
• потврда о пријему захтева за регистрацију менице (за правно лице),  
• фотокопија картона депонованих потписа код пословне банке, за текући рачун 

на који ће бити пренета одобрена средства по основу субвенције,  
• фотокопија / очитана лична карта одговорног лица корисника средстава / 

жиранта и  
• други докази у зависности од статуса жиранта.  

У циљу закључивања уговора подносилац захтева је у обавези да достави и одговарајућа 
средства обезбеђења испуњења уговорних обавеза, која могу бити:  

1. За предузетника:  
• за одобрена средства у износу до 3.000.000,00 динара – две истоветне бланко 

трасиране менице корисника средстава са два жиранта и меничним овлашћењем;   
• за одобрена средства у износу од 3.000.001,00 динар и више – банкарска 

гаранција у вредности одобрених средстaва са роком важења од 18 месеци од дана 
издавања.   

2. За правно лице:  
• за одобрена средства у износу до 3.000.000,00 динара – две истоветне бланко 

соло менице са меничним овлашћењем;  
• за одобрена средства у износу од 3.000.001,00 динар и више – банкарска 

гаранција у вредности одобрених средстaва са роком важења од 18 месеци од дана 
издавања.    

 
Жирант може бити свако пословно способно физичко лице које је у радном односу на 

неодређено време, физичко лице које самостално обавља своју делатност (предузетник), 
односно лице које самостално обавља делатност у складу са посебним законом (нпр. 
адвокат, нотар, јавни извршитељ и сл.), пензионер.  

    
VI ОБАВЕЗЕ ИЗ УГОВОРА   
Послодавац – корисник субвенције дужан је да:  
• лица за која је остварио право на субвенцију и са којима је засновао радни однос 

на неодређено време са пуним радним временом, у складу са законом, задржи у радном 
односу, при чему Национална служба прати реализацију уговорне обавезе 12 месеци; у 
случају престанка радног односа са лицем за које је оствaрено право, послодавац је у 
обавези да у року од 30 дана од дана престанка радног односа заснује радни однос са другим 
незапосленим са евиденције Националне службе Филијала Суботица- Град Суботица који 
припада категорији теже запошљивих за коју је одређена иста висина субвенције, у складу 
са Јавним позивом; потребно је да то лице задржи у радном односу на неодређено време 
са пуним радним временом, у складу са законом, најмање до истека уговором предвиђеног 
рока увећаног за период у коме је извршена замена; изузетно, могуће је извршити замену 
лица другим незапосленим лицем које припада категорији теже запошљивих за коју је 
одређен већи износ субвенције од одобрене, с тим да Национална служба и Град Суботица 
немају обавезу исплате разлике у висини субвенције; пре укључивања у меру/замену, 
Национална служба врши проверу испуњености законских и услова овог јавног позива за 
незапослено лице;   

• измирује обавезе по основу пореза и доприноса за обавезно социјално осигурање, 
у складу са законом;  

• у току трајања уговорне обавезе не уступа лица / замену лица, за која је остварио 
право на субвенцију, другом послодавцу ради обављања послова под његовим надзором и 
руковођењем, у складу са законом;  

• задржи лица за која је остварио право на субвенцију/замену, у периоду 
реализације уговорне обавезе, на територији ЈЛС на којој је остварио право на субвенцију;  

• обавља делатност у периоду реализације уговорне обавезе на територији Града 
Суботице;

• омогући Националној служби праћење реализације уговорне обавезе и увид у 
обављање делатности;  

• достави Националној служби доказe о реализацији уговорне обавезе;  
• обавести Националну службу о свим променама које су од значаја за реализацију 

уговора, у року од 8 дана од дана настанка промене.  
У случају неиспуњења или делимичног испуњења обавеза из уговора, корисник 

субвенције је у обавези да врати цео или сразмерни износ исплаћених средстава увећан за 
законску затезну камату од дана преноса средстава.   

VII ЗАШТИТА ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ  
Сви подаци о личности који буду достављени Националној служби 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 Националне службе 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.  

Национална служба ће чувати податке о личности у законски предвиђеном року, 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, право на приговор и право на притужбу Поверенику 
за информације од јавног значаја и заштиту података о личности.   

VIII ОСТАЛЕ ИНФОРМАЦИЈЕ  
Информације о мери, делатностима које не могу бити субвенционисане, могу се добити 

у организационој јединици Националне службе Филијала Суботица, путем телефона: 
024/644-615, на сајту Националне службе  www.nsz.gov.rs или на сајту Града Суботице 
www.subotica.rs   

  
Јавни позив је отворен од дана објављивања у средствима јавног информисања, до 

утрошка расположивих средстава, а најкасније до 31.08.2022. године.     

   5   

БОДОВНА ЛИСТА - СУБВЕНЦИЈА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ НЕЗАПОСЛЕНИХ ЛИЦА ИЗ 
КАТЕГОРИЈЕ ТЕЖЕ ЗАПОШЉИВИХ 

Критеријуми    Број бодова   

1. Делатност послодавца у 
којој се запошљавају лица   

Производња, производно занатство, 
здравствене и интелектуалне услуге    15   

Услужно занатство, остале услужне 
делатности и грађевинарство    8   

Хотели, ресторани и остале услуге    5   

Остало    0   

2. Дужина обављања 
делатности   

Више од три године    10   

Више од једне до три године   8   

До једне године   5   

3. Претходно коришћена 
средства по основу доделе 
субвенције  

Проценат 
запослених 
лица код 
подносиоца 
захтева*   

Више  од  50%  
запослених лица    

15   

Запослено до 50% лица    10   

Није било запослених   0   

Послодавац који није раније користио 
средства Националне службе**   

   
20   

4. Претходно коришћена 
средства по основу доделе 
субвенције за 
самозапошљавање  

Послодавац који је користио средства 
Националне службе за  
самозапошљавање***  

5  

5. Број запослених код 
послодавца за претходна 
три месеца    

Повећање броја запослених    10  

МАКСИМАЛАН БРОЈ БОДОВА   60   

   
*Елемент „Проценат запослених лица код подносиоца захтева“ односи се на доделу субвенције по 
јавним позивима из 2019, 2020. и 2021. године, које је организовала и финансирала делимично или 
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I OSNOVNE INFORMACIJE  
Subvencija za zapošlјavanje nezaposleni lica iz kategorije teže zapošlјivi (u dalјem tek-

stu: subvencija) odobrava se poslodavcima koji pripadaje privatnom sektoru, u jednokrat-
nom iznosu, radi zapošlјavanja nezaposleni koji se vode na evidenciji Nacionalne službe 
za zapošlјavanje Filijala Subatica- Varoš Subatica (u dalјem tekstu: Nacionalna služba).  

  
Kategorije teže zapošlјivi na koje se ova subvencija odnosi su:  
• mladi do 30 godina starosti, mladi u domskom smištaju, ranitelјskim porodica-

ma i staratelјskim porodicama;  
• nezaposleni koji se nalaze na evidenciji nezaposleni duže od 12 miseci;  
• osobe s invaliditetom;   
• stariji od 50 godina;  
• Romi; 
• žene;
• radno sposobni korisnici novčane socijalne pomoći;  
• žrtve porodičnog nasilјa.  

Prije uklјučivanja u miru Nacionalna služba vrši proviru ispunjenosti zakonski i uslova 
ovog javnog poziva za nezaposleno lice.  

  
Visina subvencije je određena stepenom razvijenosti jedinice lokalne samouprave (u 

dalјem tekstu: JLS) prema mistu rada lica, a u skladu s važećom uredbom Vlade Republi-
ke Srbije, i iznosi:  

• 200.000,00 dinara po licu, odnosno 240.000,00 dinara za osobe sa invalidite-
tom, radno sposobne korisnike novčane socijalne pomoći; mlade u domskom smištaju, 
ranitelјskim porodicama i staratelјskim porodicama i žrtve porodičnog nasilјa, u prvoj i 
drugoj grupi JLS;  

  
Sridstva dodilјena po osnovu subvencije su de minimis državna pomoć.  
  
II USLOVI ZA PODNOŠENјE ZAHTIVA   
Pravo na dodilu subvencije poslodavac mož ostvarit pod uslovom da:  
• ima sidište i registrovanu dilatnost na teritoriji Varoši Subatice u kojoj zapošlјava 

lice;
• zapošlјava nezaposlena lica s teritorije Varoši Subatice, (koja se vode na eviden-

ciji Nacionalne službe Filijala Subatica- Varoš Subatica);
• pripada privatnom sektoru sa statusom priduzetnika  pravnog lica kod koji je 

udio privatnog kapitala u vlasničkoj strukturi 100%;   
• je registrovan i nije imo prikid obavlјanja dilatnosti najmanje tri miseca prije da-

tuma podnošenja zahtiva;   
• izmiriva obaveze po osnovu poreza i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje 

u zakonskim rokovima i ima najmanje jednog zaposlenog (pod zaposlenim licom, u skla-
du sa zakonom, podrazumiva se svako lice prijavlјeno na obavezno socijalno osiguranje);   

• poslidnji šest miseci nije bio duže od 30 dana neprikidno evidentiran u registru 
dužnika prinudne naplate Narodne banke Srbije;   

• izmirio je ranije ugovorne i druge obaveze prema Nacionalnoj službi i Varoši Su-
batica, osim za obaveze čija je realizacija u toku, ukoliko iste redovno izmiriva;   

• nalazi se u dozvolјenom okviru opridilјenog iznosa za de minimis državnu 

pomoć u tekućoj fiskalnoj i prithodne dvi fiskalne godine, u skladu s propisima za dodilu 
državne pomoći;  

• ne zapošlјava lica koja su u periodu od šest miseci prije podnošenja zahtiva za 
dodilu subvencije bila u radnom odnosu kod tog poslodavca, odnosno kod poslodavca koji 
je osnivač el povezano lice sa poslodavcom, podnosiocom zahtiva.  

  
Pravo na subvenciju ne mogu ostvarit poslodavci:  
• kod koji se broj zaposleni smanjio u prithodna tri miseca, osim u slidećim slučaj-

ovima: ostvarivanje prava na penziju, smrt zaposlenog, otkaz od strane zaposlenog i istek 
rada na određeno vrime;  

• koji su koristili subvenciju po javnom pozivu za ista lica u toku prithodne tri go-
dine, računajući od dana odobravanja sridstava;  

• koji obavlјaje dilatnosti koje se ne finansiraje prema spisku dilatnosti  koji je sa-
stavni dio ovog javnog poziva;  

• za radnike koje bi ustupili drugom poslodavcu;  
• radi zapošlјavanja lica koja u tom privridnom subjektu imaje status osnivača, di-

rektora, zakonski i drugi zastupnika, prokurista, članova društva.  
  
III PODNOŠENјE ZAHTIVA   
Dokumentacija za podnošenje zahtiva:  
• popunjen zahtiv s biznis planom na propisanom obrascu,  
• fotokopija rišenja nadližnog organa o upisu u registar, ukoliko podnosilac zahti-

va nije registrovan u APR-u, 
• fotokopija odluke o obavlјanju dilatnosti (samo ukoliko poslodavac obavlјa i 

druge dilatnosti nuz pritežne, koje nisu registrovane u Agenciji za privridne registre/riše-
nju nadližnog organa, a u kojima planira subvencionisano zapošlјavanje nezaposleni lica), 

• ukoliko je došlo do smanjenja broja zaposleni uslid ostvarivanja prava na penzi-
ju, smrti zaposlenog, otkaza od strane zaposlenog i isteka rada na odriđeno vrime, potrib-
no je dostavit odgovarajući dokaz.  

  
Proviru ispunjenosti uslova Nacionalna služba vrši uvidom u podatke o kojima se vodi 

službena evidencija. 
 
Nacionalna služba zadržava pravo da traži i druge dokaze relevantne za odlučivanje o 

zahtivu podnosioca.  
  

Način podnošenja zahtiva  
Zahtiv s biznis planom i dokumentacijom podnosi se nadližnoj organizacionoj jedinici 

Nacionalne službe Filijala Subatica, neposridno, putom pošte el elektronskim putom, na 
propisanom obrascu koji se mož dobit u organizacionoj jedinici Nacionalne službe Filija-
la Subatica el preuzet na sajtu Nacionalne službe  www.nsz.gov.rs i na sajtu Varoši Suba-
tice www.subotica.rs   

  
IV DONOŠENјE ODLUKE   
Odluka o odobravanju subvencije donosi se na osnovu rang-liste i pribavlјenog 

mišlјenja Lokalnog savita za zapošlјavanje, a posli provire ispunjenosti uslova Javnog po-
ziva i priložene dokumentacije i bodovanja podnetog zahtiva poslodavca, u roku od 30 
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dana od dana podnošenja zahtiva. Izuzetno, zahtivi koji ispunjavaje uslove Javnog poziva, 
a po kojima nije pozitivno odlučeno u navedenom roku, mogu bit ponovo uzet u razmatra-
nje ukoliko se za to steknu uslovi.  

  
Datum zasnivanja radnog odnosa lica koja se zapošlјavaje mora bit nakon donete odlu-

ke o odobravanju subvencije, a najkasnije do datuma potpisivanja ugovora.  
  
Nacionalna služba i Varoš Subatica prilikom odlučivanja po podnetom zahtivu proci-

njiva opravdanost uklјučivanja broja lica iz zahtiva sa biznis planom. Broj novozaposleni 
za koje se traži subvencija u odnosu na broj zaposleni mož bit najviše 5:1.   

  

*Element „Procinat zaposleni lica kod podnosioca zahtiva“ odnosi se na dodilu sub-
vencije po javnim pozivima iz 2019, 2020. i 2021. godine, koje je organizovala i finansira-
la dilomično el u cilosti Nacionalna služba, a podrazumiva broj lica koja su bila zaposle-
na kod podnosioca zahtiva na 180-ti dan po završetku ugovorne obaveze po osnovu dodi-
le subvencije, u odnosu na ukupan broj lica za koja je podnosilac zahtiva koristio subven-
ciju. Navedene podatke će proviravat Nacionalna služba.   

**Element „Poslodavac koji nije ranije koristio sridstva Nacionalne službe“ odnosi se 
na dodilu subvencije po javnim pozivima iz 2019, 2020, 2021. i 2022. godine, koje je or-
ganizovala i finansirala dilomično el u cilosti Nacionalna služba. Navedene podatke će 
proviravat Nacionalna služba.   

***Element „Poslodavac koji je koristio sridstva Nacionalne službe za 
samozapošlјavanje“ odnosi se na dodilu ove subvencije po javnim pozivima iz 2019, 2020 
i 2021. godine, koje je organizovala i finansirala delimično el u cilosti Nacionalna služba 

Ukoliko postoji veći broj zahtiva s istim brojom bodova, odlučivaće se po redoslidu 
podnošenja zahtiva.  

 
Spisak odobreni subvencija se objavlјiva na oglasnoj tabli nadližne filijale. 
  
V ZAKLjUČIVANјE UGOVORA   
Direktor filijale Nacionalne službe po ovlašćenju direktora  Nacionalne službe, grado-

načelnik Varoši Subatice i podnosilac zahtiva u roku od 45 dana od dana donošenja od-
luke zaklјučivaje ugovor kojim se uređivaje međusobna prava i obaveze i na osnovu koga 
se vrši isplata sridstava. Izuzetno, ukoliko od datuma donošenja odluke do kraja kalen-
darske godine ima manje od 45 dana, ugovor se zaklјučiva do kraja kalendarske godine.  

  
Dokumentacija za zaklјučivanje ugovora:  
• dokaz o zasnivanju radnog odnosa na neodriđeno vrime, s punim radnim 

vrimenom, u skladu sa zakonom, za lica koja se zapošlјavaje (fotokopija ugovora o radu); 
datum zasnivanja radnog odnosa mora bit posli donete odluke o odobravanju subvencije,  

• sridstva obezbiđenja ispunjenja ugovorni obaveza,  
• potvrda o prijemu zahtiva za registraciju menice (za pravno lice),  
• fotokopija kartona deponovani potpisa kod poslovne banke, za tekući račun na 

koji će bit prineta odobrena sridstva po osnovu subvencije,  
• fotokopija / očitana lična karta odgovornog lica korisnika sridstava / žiranta i  
• drugi dokazi u zavisnosti od statusa žiranta.  
  
U cilјu zaklјučivanja ugovora podnosilac zahtiva je u obavezi  dostavit i odgovarajuća 

sridstva obrezbiđenja ispunjenja ugovorni obaveza, koja mogu bit:  
  

1. Za priduzetnika:  
• za odobrena sridstva u iznosu do 3.000.000,00 dinara – dvi istovitne blanko 

trasirane menice korisnika sridstava sa dva žiranta i meničnim ovlašćenjom;   
• za odobrena sridstva u iznosu od 3.000.001,00 dinar i više – bankarska garan-

cija u vridnosti odobreni sridstava sa rokom važenja od 18 miseci od dana izdavanja.   
  
2. Za pravno lice:  
• za odobrena sridstva u iznosu do 3.000.000,00 dinara – dvi istovitne blanko 

solo menice sa meničnim ovlašćenjom;  
• za odobrena sridstva u iznosu od 3.000.001,00 dinar i više – bankarska garan-

cija u vridnosti odobreni sridstava sa rokom važenja od 18 miseci od dana izdavanja.    
 
Žirant mož bit svako poslovno sposobno fizičko lice koje je u radnom odnosu na neo-

driđeno vrime, fizičko lice koje samostalno obavlјa svoju dilatnost (priduzetnik), odno-
sno lice koje samostalno obavlјa dilatnost u skladu sa posebnim zakonom (npr. advokat, 
notar, javni izvršitelј i sl.), penzioner.  

    
VI OBAVEZE IZ UGOVORA   
Poslodavac – korisnik subvencije dužan je da:  
• lica za koja je ostvario pravo na subvenciju i s kojima je zasnovo radni odnos 

na neodređeno vrime s punim radnim vrimenom, u skladu sa zakonom, zadrži u rad-
nom odnosu, pri čemu Nacionalna služba prati realizaciju ugovorne obaveze 12 miseci; 
u slučaju pristanka radnog odnosa sa licom za koje je ostvareno pravo, poslodavac je u 
obavezi da u roku od 30 dana od dana pristanka radnog odnosa zasnuje radni odnos s 
drugim nezaposlenim s evidencije Nacionalne službe Filijala Subatica- Varoši Subatica 
koji pripada kategoriji teže zapošlјivi za koju je odriđena ista visina subvencije, u skladu 
s Javnim pozivom; potribno je da to lice zadrži u radnom odnosu na neodređeno vrime 
s punim radnim vrimenom, u skladu sa zakonom, najmanje do isteka ugovorom pridvi-
đenog roka uvećanog za period u kojem je izvršena zamina; izuzetno, moguće je izvršit 
zaminu lica drugim nezaposlenim licom koje pripada kategoriji teže zapošlјivi za koju je 
određen veći iznos subvencije od odobrene, s tim da Nacionalna služba i Varoš Subati-
ca nemaje obavezu isplate razlike u visini subvencije; prije uklјučivanja u miru/zaminu, 
Nacionalna služba vrši proviru ispunjenosti zakonski i uslova ovog javnog poziva za ne-
zaposleno lice;   

• izmiriva obaveze po osnovu poreza i doprinosa za obavezno socijalno osigura-
nje, u skladu sa zakonom;  

• u toku trajanja ugovorne obaveze ne ustupa lica / zaminu lica, za koja je ostva-
rio pravo na subvenciju, drugom poslodavcu radi obavlјanja poslova pod njegovim nad-
zorom i rukovođenjom, u skladu sa zakonom;  

• zadrži lica za koja je ostvario pravo na subvenciju/zaminu, u periodu realizacije 
ugovorne obaveze, na teritoriji JLS na kojoj je ostvario pravo na subvenciju;  

• obavlјa dilatnost u periodu realizacije ugovorne obaveze na teritoriji Varoši 
Subatice;

• omogući Nacionalnoj službi praćenje realizacije ugovorne obaveze i uvid u 
obavlјanje dilatnosti;  

• dostavi Nacionalnoj službi dokaze o realizaciji ugovorne obaveze;  
• obavisti Nacionalnu službu o svim prominama koje su od značaja za realizaciju 

ugovora, u roku od 8 dana od dana nastanka promine.  
U slučaju neispunjenja el dilomičnog ispunjenja obaveza iz ugovora, korisnik subven-

cije je u obavezi da vrati cio el srazmirni iznos isplaćeni sridstava uvećan za zakonsku za-
teznu kamatu od dana prinosa sridstava.   

VII ZAŠTITA PODATAKA O LIČNOSTI  
Svi podaci o ličnosti koji budu dostavlјeni Nacionalnoj službi biće obrađivani isklјučivo 

u svrhu učešća u Javnom pozivu, a u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti.   
Pristup ličnim podacima imaće samo ovlašćena lica Nacionalne službe koja su obave-

zana na čuvanje povirlјivosti podataka o ličnosti i neće i otkrivat trećoj strani, osim ako je 
to neophodno u svrhu kontrole postupka sprovođenja javnog poziva el revizije.  

Nacionalna služba će čuvat podatke o ličnosti u zakonski pridviđenom roku, nuz pri-
minu odgovarajući tehnički, organizacioni i kadrovski mira.   Lica čiji se podaci obrađiva-
je imaje pravo na pristup, ispravku i brisanje svoji podataka, pravo na ograničenje obrade 
svoji podataka, pravo na prigovor i pravo na pritužbu Povireniku za informacije od jav-
nog značaja i zaštitu podataka o ličnosti.   

VIII OSTALE INFORMACIJE  
Informacije o miri, dilatnostima koje ne mogu bit subvencionisane, mogu se dobit u 

organizacionoj jedinici Nacionalne službe Filijala Subatica, putom telefona: 024/644-
615, na sajtu Nacionalne službe  www.nsz.gov.rs el na sajtu Varoši Subatice www.subo-
tica.rs   

  
Javni poziv je otvoren od dana objavlјivanja u sridstvima javnog informisanja, do 

utroška raspoloživi sridstava, a najkasnije do 31.08.2022. godine.   

   5   

BODOVNA LISTA - SUBVENCIJA ZA ZAPOŠLjAVANјE NEZAPOSLENI LICA IZ 
KATEGORIJE TEŽE ZAPOŠLjIVI 

Kriterijumi    Broj bodova   

1. Dilatnost poslodavca u 
kojoj se zapošlјavaje lica   

Proizvodnja, proizvodno zanatstvo, 
zdravstvene i intelektualne usluge    15   

Uslužno zanatstvo, ostale uslužne dilatnosti i 
građevinarstvo    8   

Hoteli, restorani i ostale usluge    5   

Ostalo    0   

2. Dužina obavlјanja dilatnosti   

Više od tri godine    10   

Više od jedne do tri godine   8   

Do jedne godine   5   

3. Prithodno korišćena 
sridstva po osnovu dodile 
subvencije  

Procenat 
zaposleni lica 
kod podnosioca 
zahtiva*   

Više  od  50%  
zaposleni lica    

15   

Zaposleno do 50% lica    10   

Nije bilo zaposleni   0   

Poslodavac koji nije ranije koristio sridstva 
Nacionalne službe**   

   
20   

4. Prithodno korišćena 
sridstva po osnovu dodile 
subvencije za 
samozapošlјavanje  

Poslodavac koji je koristio sridstva 
Nacionalne službe za  samozapošlјavanje***  5  

5. Broj zaposleni kod 
poslodavca za prithodna tri 
miseca    

Povećanje broja zaposleni    10  

MAKSIMALAN BROJ BODOVA   60   

   
*Element „Procinat zaposleni lica kod podnosioca zahtiva“ odnosi se na dodilu subvencije po javnim 
pozivima iz 2019, 2020. i 2021. godine, koje je organizovala i finansirala dilomično el u cilosti Nacionalna 
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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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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 
UZBUDLJIVA 

VREMENA
Gabriška Gadžur
Sandra Suturović

Suzana Tamaro

VELIKA LJUBAVNA PRIČA
Edit i Andrea, devojka poma-

lo nemirnog duha i kapetan popri-
lično strogih shvatanja, slučajno se 
sreću na trajektu između Veneci-
je i Grčke. Jedan naizgled beznača-
jan događaj, ako se uzmu u obzir svi 
oni koji čine život. Ali njihove će ži-
vote promeniti zauvek. Kako mogu 
oni, tako različiti, uopšte da privu-
ku jedno drugo? Prvo je to nedozvo-
ljena ljubav: avan-
ture, tajne, neočeki-
vana sreća i velika 
iskušenja… Na kraju 
je tu vetrovito ostr-
vo okupano svetlošću 

na koje odlaze da žive obnavljaju-
ći staru, napuštenu kuću. Ostrvo 
na kome je Andrea sada sam, ali 
ne prestaje da razgovara sa njom. 
Možda je moguće naći novi poče-
tak, uprkos razočaranjima i nepri-
jatnim istinama?

Ovaj moćan, snažan roman, pre-
pun mudrosti pokazaće nam put 
ponovnog rađanja koji svi tražimo.
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Nastavili su Golu-
bovi da igraju po 
sistemu „toplo-
hladno”, pa su, 
nakon pobede 

protiv Proletera, ostali bez bodo-
va na gostovanju u Surdulici gde 
ih je sa 2:0 (1:0) savladao doma-
ći Radnik.

Domaći su bili bolji na počet-
ku meča, a prvu priliku imao je 
Medić. Srećom po Subotičane, 
Mišo Dubljanić je bio siguran na 
golu, baš kao i prilikom pokušaja 
Duronjića koji je usledio.

Ipak, u 19. minutu i Dubljanić 
je bio nemoćan. Duronjić je pro-
šao po levoj strani, usledio je do-
bar centar-šut, a najveštiji pred 

golom Subotičana bio je Uroš 
Milovanović koji je glavom po-
slao loptu iza leđa golmana Spar-
taka. Pokušali su Golubovi da 
brzo dođu do izjednačenja, bilo je 

prilika, u dobroj šansi bio je Luka 
Bijelović, ali je njegov pokušaj 
osujetio golman Ranđelović.

Po povratku sa pauze do novog 
gola dolaze domaći. Mrežu Spar-
taka zatresao je Spasić, u 58. mi-
nutu, ali gol nije priznat, pa su 
Subotičani nastavili da se nada-
ju bar bodu. Ta misija postala je 
teža od 75. minuta kada je Spa-
sić na sredini terena osvojio lop-
tu, ulesdio je pas do Uroša Janji-
ća koji duplira prednost ekipe iz 
Surdulice.

U nastavku meča bilo je još uz-
buđenja, a bliži golu bio je tim iz 
Subotice. Srećković je u 82. mi-
nutu dobro izveo slobodan uda-
rac, ali, umesto mreže – trese 
stativu golmana Ranđelovića.

Radnik: Ranđelović, Hodžić 

(Ignjatović), Jokić, Radmano-
vac, Milovanović (Lukić), Subo-
tić (Nedeljković), Duronjić (Ja-
njić), Oreščanin, Medić, Stojano-
vić, Spasić (Bjedov). 

Spartak: Dubljanić, Šimu-
ra (Jezdimirović), Filipović (M. 
Bogićević), Ostojić, Vidović, Đu-
rasović (Šćepanović), Vidako-
vić, Todoroski (Mihajlović), Tu-
fegdžić, Srećković, Bijelović 
(Rajović).

Nakon 34 odigrana kola u 
plej-aut grupi vodi Kolubara sa 
43 boda, Radnik ima 42, Mla-
dost 39, a Spartak 38 bodova. U 
zoni baraža su trenutno Novi Pa-
zar sa 35 i Proleter sa 32 boda, 
dok su u zoni ispadanja Radnič-
ki 1923 sa 32 boda i Metalac sa 
30 bodova.

Sport
Super liga Srbije za fudbalere

Poraz u Surdulici
I dalje traje neizvesnost oko plasmana Spartaka koji se za sada nalazi van 
„baraž zone”, a kako bi tamo ostali, Golubovi moraju da osvoje bodove u 
mečevima koji predstoje

Autor: N. Stantić

Važna pobeda 
Golubova

U nestandardnom fudbalskom terminu, prošlog 
četvrtka, fudbaleri Spartak Ždrepčeve krvi zabele-
žili su izuzetno važnu pobedu. Na domaćem tere-
nu su sa 3:1 (3:0) savladali Proleter iz Novog Sada. 
Bila je to utakmica sa dva lica Spartaka, a svaka-
ko da je cilj da ono iz prvog poluvremena bude kon-
stanta Subotičana.

Spartak je bio bolji rival na početku meča, a bu-
kvalno su od prvog napada domaći igrali agresiv-
no, tražeći priliku da rano povedu. To se i desilo, 
nakon nekoliko obećavajućih napada Spartak sti-
že do gola u 6. minutu. Miloš Tošeski je tada lepo 
proigrao Nemanju Nikolića, a ovaj pokazuje svoju 
spretnost i šalje loptu ispod golmana Petrića. Od-
govor stiže uskoro, dobro je nišanio Ilić, ali je Du-
bljanić, golman Spartaka, bio siguran. Bila je to do-
bra opomena za Golubove koje je konstantno bo-
drio i trener Petrović koji je prvi put poveo ekipu 
na Gradskom stadionu u Subotici. Igrali su doma-
ći i dalje ofanzivno, a tako stižu i do novog gola. U 
24. minutu u listu strelaca se upisao i Luka Bijelo-
vić, bio je to njegov lep pogodak, nakon asistenci-
je Nikolića.

Koristeći talas dobre energije fudbaleri Spartaka 
stižu i do trećeg gola, u ulozi asistenta je sada bio 
Jezdimirović, uputio je loptu sa desne strane, a Ni-
kolić, uz pomoć prečke, dovodi Golubove na korak 
do pobede.

Sve dobro što su uradili Golubovi su ugrozili od-
mah na početku drugog poluvremena. Veljko Ilić 
je već u 48. minutu savladao Dubljanića i najavio 
da gosti iz Novog Sada mogu bolje. Srećom, i po-
red nekoliko dobrih akcija, napadači Proletera nisu 
bili dovoljno efikasni, dok je za uzbuđenja pred go-
lom Novosađana bio zadužen tandem Tufegdžić 
– Nikolić.

Spartak ŽK: Dubljanić, Jezdimirović, Filipović 
(80. M. Bogićević), Ostojić, Vidović, Tošeski (44. 
Đurasović), Vidaković, Todoroski (80. Moris), Tu-
fegdžić, Bijelović, Nikolić. 

Proleter: Petrić, Milošević, Andrejević, M. Jova-
nović (46. Skopljak), Mitrović, Kojić (46. B. Jova-
nović), Vukasović (46. J. Ilić), Kun, Ninković, V. Ilić 
(69. Kaluđerović), Mladenović (80. Serdar).

U nedelju, 7. maja, 
fudbaleri Spartaka 
će pred domaćom 
publikom da dočeka-
ju Kolubaru iz Laza-
revca. Utakmica po-
činje u 17 sati.

U nastavku Super lige Srbije derbi meč kandi-
data za Evropu, domaćeg TSC-a i gostujućeg Vož-
dovca okončan je remijem – 1:1 (0:0). Tako, nakon 
4. kola plej-ofa, odnosno 34. kola u sezoni, Crvena 
zvezda drži prvu poziciju sa 91 bodom, Partizan je 
drugi sa 89, a Čukarički treći sa 55 bodova. Evropi 
se potom nadaju Voždovac i Radnički (N) sa po 48 
bodova, te TSC sa 45, pa i Vojvodina sa 42.

Nisu ekipe previše rizikovale u prvih 45 minu-
ta meča. Inicijativa je bila na strani domaćeg tima, 
pretio je za TSC Banjac, dok je gostujući tim imao 
dobre šanse Ćirkovića i Đurišića. Ipak, svoju mre-
žu dobro je čuvao Nenad Filipović.

Nakon što gosti nisu iskoristili svoje šanse, jesu 
domaći. U 70. minutu gol za TSC postigao je Ste-
fan Vukić. Nadali su se domaći da će to biti dovolj-
no za tri nova boda, ali tako nije mislio Miloš Panto-
vić koji u 83. minutu donosi izjednačenje.

Ostaje da se vidi kako će se trka za četvrtu pozi-
ciji završiti, ali je jasno da najteži raspored ima Vo-
ždovac koji igra protiv tri do sada najbolje plasirane 

ekipe. Pred TSC-om su okršaji protiv Radničkog, 
Vojvodine i Napretka.

TSC: Filipović, Varga, Ćalušić, Stojković, Vukić, 
Banjac, Antonić (46. Leandro), Stanojev (76. Mili-
ćević), Đakovac (88. Mirčeski), Ratkov (50. Stanoj-
lović), Bočkaj.

Voždovac: Krunić, Damjanović, Milović, Lasic-
kas, Mijailović (75. Mašović), Pantović, Milojević 
(67. Novaković), Purtić (67. Ajdinović), Đurišić (75. 
Keita), Ćirković (90. Stanisavljević), Hajdin. 

Remi u derbiju za Evropu

Stefan Vukić (levo) proslavlja gol sa saigračima 
(foto: FKT TSC)

Duel Jezdimirovića (levo) i Duronjića

Nemanja Nikolić postiže prvi gol za Spartak

Luka Bijelović pogodio je za obećavajućih 2:0
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U poslednjem kolu 
plej-ofa Super lige 
Srbije Ženski fud-
balski klub Spar-
tak zabeležio je 

ubedljivu pobedu – sa 7:0 (3:0) 
su Golubice savladale Mašinac iz 
Niša. Tako je tim iz Subotice samo 
učvrstio prvo mesto na tabeli – se-
zonu 2021/22 Spartak je obeležio 
sa 20 pobeda u 20 kola, sa 60 osvo-
jenih bodova, uz 134 postignuta i 
samo 5 primljenih golova.

Meč protiv Mašinca nije doneo 
mnogo dilema, ali je doneo jednu 
lepu utakmicu. Gošće nisu došle da 
se brane, bile su raspoložene za na-
digravanje, ali je trofej koji je čekao 
posle meča bio odlična inspiracija 
za domaći tim. Golubice su tako od 
starte krenule sa akcijama ka golu 
Stankovićeve, a prva je mrežu za-
tresla Amber Trip, već u 8. minutu. 
Usledilo je kratko zatišje, sve dok 
Vesna Milivojević nije u 31. minutu 
duplirala prednost. Treći gol u pr-
vom poluvremenu bio je delo Živa-
ne Stupar u 38. minutu. 

Drugo poluvreme donosi sličnu 
igru, pa i nove golove ekipe iz Su-
botice. Alis Kusi dodaje pogodak 
u 58. minutu, dva minuta kasni-
je drugi gol postiže Trip, a sa „bele 
tačke” poentira i kapiten Violeta 

Slović, u 73. minutu. U završnoj 
fazi meča Boris Arsić, trener do-
maće ekipe, „promešao” je karte, a 
dobijednu priliku odlično je iskori-
stila Milica Šarić koja je u 90. mi-
nutu pogotkom zaključila sjajnu 
prvenstvenu sezonu Spartaka.

Spartak: Mihajlović, Nađ, Slo-
vić, Frajtović, Milivojević, Trip (74. 
Golubović), Ćirić (74. Baka), Fili-
pović, Kusi (74. Šarić), Ilić (79. Le-
febvre), Stupar. 

Mašinac: V. Stanković, Nikolić, 

Vučković, M. Stanković (83. Jan-
ković), Ilić (61. Čogurić), Vasiljko-
vić, Stevanović, Pavlović, Marjano-
vić (71. Brajović), Vajlet (Todosije-
vić), Đorđević.

Sport

pobeda u 20 kola ima 
Spartak

20
Prvenstvo Srbije u kuglanju 
za tandeme

Zlato za 
Spartak

Kuglaši subotičkog Spartaka 024 Adrijan 
Lončarević i Saša Juhas osvojili su zlatnu me-
dalju na Prvenstvu Srbije za tandeme, održa-
nom 30. aprila u Kragujevcu.

U prvoj fazi takmičenja Lončarević i Juhas su 
bili treći sa 594 čunja, iza Obradovića i Petkovi-
ća (Crvena zvezda) sa 619 i Milinkovića i Kliča-
rića (Beograd) sa 602 oborena čunja.

Usledila je eliminaciona faza, a predstavnici 
subotičkog kluba ostali su naporaženi. Prvo su 
savladali Konstantinovića i Rajića (Jagodina), 
potom Jockova i Beretku (Novi Elan), a zatim u 
finalu Obradovića i Petkovića (Crvena zvezda), 
te su se tako i oktili zlatnim medaljama.

Srebo su zaslužili Obradović i Petković, a 
bronzu Zavarko i Molnar, odnosno Jockov i 
Beretka.

„Sedmica” za kraj
Odličnom igrom u poslednjoj utakmici za bodove Golubice su potvrdile 
da ove godine ne može niko da ih ugrozi

Autor: N. Stantić

Super liga Srbije za fudbalerke Liga Srbije za mla-
đe kategorije

Dvadeset i peto kolo Lige Srbije za mlađe ka-
tegorije neće ostati upamćeno po dobrom za se-
lekcije Fudbalskog kluba Spartak Ždrepčeva krv 
– i omladinci i kadeti ostali su bez bodova.

Omladinci Spartaka gostovali su u Beogradu 
gde ih je sa 2:0 (1:0) savladala ekipa Grafičara. 
Domaći su poveli već u 2. minutu, kada je pogo-
dio Tošković. Od 60. minuta obe ekipe su igra-
le sa igračem manje, a potvrdu pobede doma-
ćima donosi Bačanin u drugom minutu sudijske 
nadoknade.

Spartak ŽK: Tasić, Peić Tukuljac, Miodrago-
vić, Vrbljanac, Vesić, Đurasović (55. Andrić), Če-
jić (55. Tomić), Rosić, Simin, Moris (77. Desni-
ca), Erdelj (82. Janković).

I kadeti su pretrpeli poraz, njih je Grafičar sa-
vladao sa 4:0 (1:0). Domaći su poveli preko Goj-
kova u 23. minutu, a nade Spartaka da može 
do poda potonule su u finišu. Radujko je pogo-
dio u 82. minutu, Ajduković u 88., a Gudelj u 90. 
minutu.

Spartak ŽK: Strajnić, Ćuk, Gajić (74. A. Bašić 
Palković), Radosavljević, Videnović, Kolarić, No-
vaković (77. F. Bašić Palković), Stanković (69. 
Vujić), Kljajić (46. Adamović), Budinčević, Vojno-
vić (46. Pavlović).

Vojvođanska 
fudbalska liga

Rezultati 25. kola Vojvođanske fudbalske lige, 
grupa „Sever”: ČSK Pivara – Senta 3:2, Herce-
govac – Bačka 1901 3:2, Njegoš – Mladost (BP) 
1:4, Preporod - Mladost (T) odigrano 3. maja, 
Sloga – Bačka (P) 1:0, Bajša – Tavankut 2:0, Kri-
la Krajine – OFK Mladost 1:2, Stanišić – Vojvo-
dina (BG) 3:1.

Na tabeli vodi Stanišić sa 63 boda, Bačka 
1901 ima 47, Vojvodina (BG) 42, Bajša, Mladost 
(BP) po 41, Mladost (T) 40, Senta 39, Preporod 
35, Krila Krajine 32, Sloga 31, OFK Mladost 30, 
Tavankut 29, Bačka (P) 28, ČSK Pivara 27, Her-
cegovac 26, Njegoš 12.

U narednom kolu, od 17 sati, igraju, 7. maja: 
Senta – Stanišić, OFK Mladost – Bajša, Bačka 
1901 – ČSK, 8. maja: Tavankut – Sloga, Bačka 
(P) – Preporod, Mladost (T) – Njegoš, Mladost 
(BP) . Hercegovac.

Područna fudbal-
ska liga Subotice

Rezultati 24. kola Područne fudbalske lige 
Subotice: Tornjoš – OFK Vrbas 1:2, Obilić (NK( 
- Iskra 1:4, Budućnost – Đurđin 1:0, Srbobran 
– Bačka 2:0, AFK – Napredak 3:0, Sutjeska – 
Radnički 1905 2:3, Jadran – Feketić 1:4, Obilić 
(Z) – Proleter 3:2.

Na tabeli je prvi Vrbas sa 61 bodom, Obilić (Z) 
ima 59, Srbobran 53, Proleter 46, AFK 43, Rad-
nički 1905 39, Sloga 36, Sutjeska 31, Jadran, 
Đurđin po 29, Budućnost 28, Napredak 23, Iskra 
19, Tornjoš, Bačka po 17, Obilić (NK) 16.

U narednom, 25. kolu, sastaju se, u 17 sati, 7. 
maja: OFK Vrbas – Obilić (Z), Proleter – Jadran, 
Sloga – Sutjeska, Radnički 1905 – AFK, Napre-
dak – Srbobran, 8. maja: Bačka – Budućnost, 
Đurđin – Obilić (NK), Iskra – Tornjoš. 

Prva liga Srbije za fudbalerke

Brojale do 12
U 18. kolu Prve lige Srbije u fudbalu za žene mlada 

ekipa Spartaka d.o.o. savladala je Levač sa ubedljivih 
12:0 (6:0).

Golubice su još jednom potvrdile da su veoma na-
predovale, te da se u ovom timu krije osnova budućeg 
šampionskog tima Spartaka. Domaće su povele već u 
9. minutu, oborena je u kaznenom prostoru gošći Monja 
Jošić, a penal realizuje Marija Rajić. Tri minuta kasnije 
prednost je duplirana, posle dobrog napada po desnoj 
strani, lopta stiće do Olivere Arsenin koja je bila preci-
zna. Drugi penal, načinjen nad Anđelom Topolski, rea-
lizuje opet Rajićeva, pa Spartak od 23. minuta vodi sa 
3:0. Rajićeva dodaje i gol iz igre i bilo je jasno da će se 
mreža tresti još koji put.

Na kraju ostaje da se kaže da je Rajićeva postigla pet 
golova, po dva su dale Anđela Marković i Monja Jošić, 
a po jedan su dodale Olivera Arsenin, Sara Okuka i Olja 
Vujković.

Spartak: Praštalo, Pandev (55. Okuka), Pataki, Ga-
ković, Gajić, Marković (75. Vujković), Cvetković, Topol-
ski (75. Gabrić), Rajić, Jošić (65. Vujnović), Arsenin (65. 
Semjančuk).

Živana Stupar (desno) i Milica Stanković
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Po trinaesti put u 
istoriji, a po dva-
naesti put uza-
stopno Ženski 
fudbalski klub 

Spartak osvojio je titulu prva-
ka države. Nakon poslednjeg 
zvižduka u meču između Spar-
taka i Mašinca krenula je pro-
slava još jednog trijumfa Go-
lubica koje su se apsolutno za-
služeno radovale nakon još 
jedne ubedljive superligaške 
trke.

Najsvečaniji momenat bio 
je svakako onaj kada je Tomi-
slav Karadžić, počasni pred-
sednik Fudbalskog saveza Sr-
bije, u ime FSS-a predao veliki 
pobednički pehar Violeti Slo-
vić, kapitenu Spartaka, doda-
ćemo slobodno – još uvek ak-
tivnoj i nezamenjivoj legendi 
Golubica. Pre toga je Stevan 
Bakić, gradonačelnik Suboti-
ce, darivao prvotimke Spar-
taka i članove stručnog štaba 
zlatnim medaljama koje znače 
samo jedno – u Subotici sta-
nuju šampioni.

A da bi neko bio šampion 
valjalo je imati bar bod više od 
prvih pratilaca. Što se Sparta-
ka tiče, ta brojka je bila zna-
čajno veća – 60 bodova imao 
je prvoplasirani tim iz Suboti-
ce, 40 Crvena zvezda, 32 Maši-
nac, 25 Sloga...

– Najveće čestitke za ova-
kvu sezonu idu na adresu de-
vojaka. One su bile te koje su 
iznele sav teret obaveza na te-
renima, one su bile sjajne u 
svih 20 kola, a Spartak je po 

prvi put u istoriji sve takmi-
čarske mečeve u Super ligi Sr-
bije i u plej-ofu okončao sa po-
bedama – istakao je Boris Ar-
sić, trener Spartaka.

Kao i pred svaku sezonu, i 
pred ovu su rivali najavljivali 
da je vreme da Spartak „padne 
sa trona”. To se, naravno, nije 
desilo.

– Nije bilo lako, moram 
tako da kažem. U prvom delu 
sezone smo imali dve prekret-
nice na kojima je takmičenje 
moglo da ode u sasvim dru-
gom pravcu. No, kada su bile 
na najvećim ispitima devoj-
ke su bile najbolje, a usledi-
la je potom rutinska završnica 
takmičenja. 

Šef struke u timu Golubi-
ca nema dileme – Spartak 
i devojke su ovo apsolutno 
zaslužili.

– Nadam se da su i ljubitelji 
fudbala mogli da uživaju, kako 
u ovom završnom meču, tako i 
kroz celu sezonu. Devojke pose-
duju fudbalske veštine, znanje i 

umeće, a kadre su da to poka-
zuju u kontinuitetu, iz meča u 
meč. Čestitam im na svemu!

Sezona još nije gotova, Go-
lubice su u igri i za drugi trofej.

– Ostaje nam još završni-
ca takmičenja u Kupu Srbije, a 
verujem da ćemo da ostvarimo 

naš cilj. To je svakako „dupla 
kruna”.

Da je sezona Spartaka bila 
istorijska, osim što je okonča-
na trinaestom titulom držav-
nog prvaka, potvrđuje i po-
menuta Violeta Slović. Kako je 
vodila svih ovih sezona Golu-

bice na terenu, tako ih je vodi-
la i na proslavi titule.

– Ovo nam je na neki način 
jubilej, zaokružile smo niz od 
dvanaest titula, a to smo učini-
le tako da smo ostvarile mak-
simalan učinak na terenu. De-
luje da je lako, ali nije tako, jer 
je teško ponavljati se i stizati 
do pobeda kroz 20 utakmica, a 
još je teže kroz dvanaest godi-
na držati kontinuitet i osvaja-
ti titule. Ovo je i moja dvanae-
sta titula i mnogo sam srećna, 
ali i ponosna na sve devojke i 
stručni štab na učinjenom.

Podsetila je Slovićeva da je 
početak sezone bio obeležen 
nastupima u Ligi šampiona, 

nakon čega je trebalo ostati 
psihički jak.

– Svi smo bili izuzetno po-
svećeni, pa i nakon što smo is-
pali od Tventea u Ligi šampi-
ona na već poznati način. Nije 
bilo lako da se psihički vrati-
mo, ali smo uspele. Zato i mo-
ram da čestitam svim igračica-
ma, sadašnjim, bivšim, struč-
nom štabu, rukovodstvu kluba 
na uspešnoj sezoni kojj su svi 
dali neki svoj doprinos u osva-
janju šampionske titule. Na-
dam se da ćemo nastaviti ovim 
putem,osvojiti duplu krunu, a 
i da ćemo imati sreće u žrebu 
i u Evropi načiniti korak više.

Pred Golubicama je nasta-
vak takmičenja u Kupu Srbi-
je, a na redu su mečevi osmi-
ne finala.

Sport

Puna svečana 
loža

Svečana loža na za-
vršnoj utakmici Spartak 
i Mašinca bila je puna. 
U njoj su bili Ivica Da-
čić predsednik Skup-
štine Republike Srbi-
je, Dušan Bajatović di-
rektor Srbija Gasa, To-
mislav Karadžić, poča-
sni predsednik FSS, Stevan Bakić gradonačelnik Subotice, Nataša Aleksić članica Grad-
skog veća zadužena za sport, Dejan Vuković sekretar Sportskog saveza Subotice, Mom-
čilo Marić komesar FSS za takmičenje Superlige Srbije za ženski fudbal, te mnogi sport-
ski i fudbalski radnici Subotice, regije i Srbije.

Ostaje utisak da je publika mogla da u većem broju pozdravi sjajan učinak Golubica, ali 
i da uživa u spektaklu tokom dodele medalja i trofeja.

Zlatni niz 
Golubica

Prvu titulu prvaka drža-
ve Ženski fudbalski klub 
Spartak osvojio je u sezo-
ni 1974/75, tada pod ime-
nom Železničar, a bila je 
to prva sezona ženskog 
fudbala u nekadašnjoj 
Jugoslaviji.

Prvu titulu u novijoj eri 
Spartak je osvojio u sezo-
ni 2010/11, a potom su se 
titule nanizale.

titula državnog prvaka 
ima Spartak

13

Trinaesta titula u rukama Golubica
Ženski fudbalski klub Spartak je i ovu sezonu u Super ligi Srbije zaključio na najbolji način – sa trofe-
jom namenjenim najboljoj domaćoj ekipi

Titula prvaka Srbije u ženskom fudbalu već dvanaest godina ne menja adresu

Autor: N. Stantić

Tomislav Karadžić uručuje trofej Violeti Slović



30 6. 5. 2022. 267

Sport

Već je dobro po-
znata tradici-
ja koju već go-
dinama unazad 
čuva Fudbalski 

klub Đurđin. Svake godine, 2. 
maja, veterani svih generacija 
se okupe, kako bi se setili onih 
igrača koji su preminuli, da se 
sete mladosti, da podsete pu-
bliku na svoje fudbalske ve-
štine, pre svega da se opuste i 
druže.

Susreti su se prvo održavali 
pod imenom Memorijal „Loj-
zija Korponaić Joka”, po kome 
teren u Đurđinu nosi ime, ali 

se vremenom to pretvorilo u 
jedno druženje u znak sećanja 
na sve nekadašnje fudbalere i 
sportske radnike FK Đurđin.

– Lojzija Korponaić je bio 
perjanica našeg fudbala, dok 
god je mogao bio je nosilac ak-
cija oko kluba, i kod izgrad-
nje terena, formiranja ekipe, 
okupljanja veterana. Mnoge 
generacije su prošle kroz ovaj 
klub, ostavile su trag i zato se 
i trudimo da sve naše bivše 
igrače animiramo, da se oku-
pimo, družimo i setimo onih 
koji nisu više među nama. Svi 
smo se međusobno cenili, sta-
riji su pomagali mlađe, mla-
đi su poštovali starije, publi-
ka je bila uz nas, celo selo živi 
za fudbal, jer su mnoge druge 

stvari zamrle. Bilo je i uspeha, 
a verujem da i danas mnoge 
mesne zajednice mogu da po-
zavide Đurđinu, kako na sa-
mom fudbalskom klubu koji i 
dalje postoji i igra u Područnoj 
fudbalskoj ligi, tako i na ovom 
našem druženju – komenta-
riše Tomislav Burger, nekada 
igrač, trener, pa i sportski rad-
nik u okviru FK Đurđin.

Sudijska pištaljka je i ove 
godine bila u rukama Dežike 
Šomođija koji ističe kako je si-
guran da će svi dati sve od sebe 
da i narednih godina, pa i de-
cenija, bude ovakvih druženja.

– Naša druženja traju već 
petnaestak godina i trudiće-
mo se da to nastavimo i kroz 
godine koje dolaze. Prvo smo 
se okupljali u znak sećanja na 
pokojnog Lojziju Korponaića, 
a sada se okupljamo u znak 
sećanja na sve naše fudbalske 
prijatelje iz Đurđina koji nisu 
sa nama. Već je dobro pozna-
ta naša tradicija da se okupi-
mo 2. maja, tu budu predstav-
nici svih generacija, jer nas 
sve zajedno veže ista ljubav. 

Drago mi je što se u sve uklju-
čuju i mlađi veterani, a drago 
mi je i da Fudbalski klub Đur-
đin i dalje postoji. Ovo je po-
stao jedan od većih „prazni-
ka” u Đurđinu. Pre smo imali 
i goste, selekcije veterana ne-
kih drugih klubova, sada se mi 
podelimo u dve ekipe, a tu je 
i obavezno „treće” poluvreme.

Na Mirka Bajića smo navi-
kli da se obraća sa skupštinske 
govornice, a ovoga puta je opet 
zauzeo svoja mesta među sta-
tivama. Kao nekadašnji gol-

man FK Đurđin, ne propušta 
ovakva druženja, a ovoga puta 
je bio najstariji na terenu.

– Svake godine sam tu. 
Prošle godine sam bio na šta-
kama, a ove godine sam mo-
gao malo i da branim. Sigur-
no ću dobiti kritiku od dokto-
ra, ali šta da radim. Ovo je je-
dan naš lep običaj, svake godi-
ne se nalazimo, u znak seća-
nja na igrače koji više nisu sa 
nama. Na žalost, takvih je već 
puno, sećamo se njih, ali se 
sećamo i naših mladih dana i 

kako je onda bilo. Branio sam 
kao mlad, branim i danas, 
brane i moji potomci. Najsta-
riji unuk Milin je golman, igra 
za mlađe kategorije, nadam 
se da će napredovati. Videće-
mo kako će drugi napredovati 
i stasavati, na kojim će pozici-
jama igrati, ali je fudbal sigur-
no naša porodična tradicija – 
istakao je Bajić.

U igri su na terenu bili 
„beli” i „plavi”, ostaće ubele-
žen i rezultat utakmice – 3:0 
za „bele”, ali je svakako „treće 

poluvreme” izbacilo iz upotre-
be sva druga obeležja ekipa 
osim onog koje je isto za sve – 
svi su bili deo Fudbalskog klu-
ba Đurđin.

Za „bele” su igrali: Mi-
lan Jokić, Darko Skendero-
vić (1 gol), Dragan Boreno-
vić, Obren Borenović, Vla-
dan Spremić, Marinko Stantić 
(1), Mladen Vidaković (1), An-
tun Gabrić, Ivica Ezveđ, Dra-
gan Ivković Ivandekić, Franjo 
Jozić, Obrad Vidaković, Pero 
Stupar, Stipan Elek. Trener: 
Janko Solga.

Za „plave” su nastupi-
li: Mirko Bajić, Zlatko Vuko-
vić, Siniša Vuković, Saša Vu-
ković, Rade Madžarević, Zo-
ran Madžarević, Drago Prčić, 
Darko Madžarević, Slavoljub 
Mutić, Tomislav Burger, Milo-
van Bilbija, Davor Skendero-
vić, Zoran Nikolić, Dejan Ba-
šić, Boban Balać. Trener: Ivan 
Stantić.

Za pravila igre na terenu 
starao se Dežika Šomođi, dok 
je posao delegata obavio Dra-
gutin Korponaić.

Tradicija na kojoj mnogi zavide
Đurđinčani se sećaju Lojzije Korponaića, ali i svih drugih fudbalera, trenera i sportskih radnika koji su 
utkali sebe u primeran fudbalski klub koji je i danas aktivan

U Đurđinu se drže dobro poznate tradicije da se 2. maja sete svojih saigrača

Autor: N. Stantić

Ovogodišnje dru-
ženje zaključe-
no je dogovorom 
da se naredno već 
sada zakaže za 2. 
maj 2023. godine
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U nastavku plej-
auta Super lige 
Srbije rukometa-
ši Spartaka pre-
trpeli su još je-

dan poraz. Iako su počeli dobro, 
na kraju su Subotičani morali da 
čestitaju Crvenoj zvezdi koja je 
na domaćem terenu došla do po-
bede od 32:22 (16:13).

Početnu prednost imao je tim 
iz Subotice, a golom Radosavlje-
vića iz sedmerca Spartak je vodio 
sa 2:0 u 3. minutu. Đurović je, 
međutim, vezao tri gola, za prvu 
prednost Zvezde u 7. minutu. Dr-
žali su se Subotičani i u narednim 
minutima, Radosavljević posti-
že gol iz kontre, pogodak iz nove 
kontre dodaje i Miskin, a nakon 
prvih deset minuta meča Spar-
tak vodi sa 5:3. Kada se probudio 
i Ivančević, Spartak je vodio i sa 
8:5 u 14. minutu i činilo se tada 
da Subotičani možda mogu i do 

iznenađenja.
Vodili su 

gosti i sa 10:7, 
ali je, na ža-
lost, Đuro-
vić bio izuzet-
no raspoložen, 
Nizao je golo-
ve, pa je u 21. 
minutu bilo 
12:10 za do-
maće. Uspeli 
su Subotičani 
još jednom da 
izjednače, ali 
je poluvreme 
okončano sa 
tri gola viška za crveno-beli tim, 
nakon pogotka Kneževića.

Blagojević i Đurović dižu 
prednost domaćih početkom 
drugog dela igre, bilo je 18:13 u 
33. minutu. Serija Subotičana 
bez gola se nastavila, pa je u 39. 
minutu bilo već 21:13 za Crvenu 
zvezdu.

Spartak više nije mogao da se 
rezultatski vrati u meč, a Alava-
nja golom sa desnog krila diže 

prednost domaćih na dvocifrenih 
27:17. 

Crvena zvezda: Đurović 8, 
Simić 5, Jović 1, Radovanović 
3, Gemaljević, Majes 2, Jelić 1, 
Blagojević 5, Alavanja 3, Bogu-
nović, Laković, Vučićević 3, Sto-
janović, Šljukić, Knežević 1.

Spartak: Mrvović 2, Miskin 2, 
Milunović 6, Ivić, Vještica 1, Pot-
para 1, Spremo 1, Radosavljević 
5, Ivančević 4, Simić, Vukadino-
vić, Tasić, Vojvodić.

Sport

Selekcije OKK Spartak među 
najboljima u Srbiji

Pionirska selekcija OKK Spartak obezbedila je mesto među najboljim košarkašim ekipama Srbije 
u ovoj kategoriji. Subotičani su voljom žreba bili raspoređeni u „C” grupu polufinalnog turnira, zajed-
no sa ekipama Mladosti, Vizure i Crvene zvezde.

U prvom kolu Spartak je poražen od Mladosti sa 51:81 (13:25, 6:12, 17:18, 15:26).
OKK Spartak: Stantić 9, Radinović, Veljković 1, Marković 8, Jakšić 2, Mraović, Laušev 3, Mucalj 5, 

Jakovljević, Saulić 20, Šarčević 2, Milosavljević 1.
Potom je Vizura u drugom kolu bila bolja od Spartaka sa 79:57 (15:8, 15:8, 28:20, 21:21).
OKK Spartak: Stantić, Radinović 2, Veljković 9, Marković, Jakšić 19, Mraović 2, Laušev 5, Mucalj 

2, Jakovljević 4, Saulić 14, Šarčević, Milosavljević.
U trećem kolu je Subotičane savladala Crvena zvezda sa 93:55 (15:12, 27:17, 29:13, 22:13).
OKK Spartak: Stantić, Radinović 2, Veljković 7, Marlović 3, Jakšić 23, Mraović, Laušev, Mucalj 5, 

Jakovljević, Saulić 12, Šarčević 2, Milosavljević 1.
Spartak je zauzeo četvrto mesto u grupi, sa tri poraza u tri meča. Crvena zvezda je prva sa tri po-

bede, Vizura je druga sa dve pobede, uz jedan poraz, dok je na trećem mestu Mladost koja je ima-
la pobedu i dva poraza.

Spartak danas, 
u petak, 6. maja, 
igra meč od 17 
sati u Hali spor-
tova u Subotici 
gde gostuje eki-
pa Jugovića iz 
Kaća

Autor: N. Stantić

Super liga Srbije za rukometaše

Danas meč u SuboticiDanas meč u Subotici
Spartak je bio dobar takmac Crvenoj zvezdi u prvih dvadesetak 
minuta, ali više od toga Subotičani nisu mogli

Biciklisti opet 
uspešni

I protekli vikend je bio uspešan za bicikliste 
Spartaka koji su imali dva nastupa, jedan u Slove-
niji, drugi u Srbiji.

U subotu, 30. aprila, deo ekipe Spartaka gosto-
vao je u Sloveniji, u trci na relaciji Kranj – Trste-
nik, pod nazivom „Prvi pokal Matej Mohorič”. Na-
stupili su Ivan Perčić i Vuk Trišić, a u kružnoj trci na 
36,8 km Perčić je bio sedamnaesti, a Trišić dvade-
set i četvrti.

U ponedeljak, 2. maja, u Kraljevu – Beranovac, 
održana je treća trka Kupa Srbije, a predstavnici 
Spartaka su bili još uspešniji u odnosu na prethod-
ni nastup. Kod juniora koji su vozili 120 km prvi je 
bio Mark Perčić; kod mlađih kadeta koji su vozili na 
36,4 km prvi je bio Vuk Trišić, drugi Ivan Perčić, se-
damnaesti Bogdan Mandić, dvadeseti Nikola Vuj-
ković Lamić, dok je kod kadetkinja koje su vozile na 
36,4 km sedma je bila Nikolina Perčić.

U ekipnom poretku mlađih kadeta Spartak je za-
uzeo prvo mesto.

Kasačke trke  
u Požarevcu

U Požarevcu su održane prve konjičke kasač-
ke trke u sezoni, a Kasačko društvo „Knez Miha-
ilo” je ugostilo i konjare iz subotičke regije. Pobe-
du u trci dana ostvario je grlo Adob n’Gregi na či-
jim sulkama se našao vozač i vlasnik Boris Keče-
nović iz Subotice. 

Nakon jednogodišnjeg boravka u Srbiji grlo itali-
janskog odgoja dolazi do prve pobede skoro u ma-
niru start-cilj i novog ličnog vremenskog rezultata.

Rezultati, prva kasačka trka: Cipiripi AT (M. 
Nenadović) 1:19,4, Angelina de Mar (M. Petro-
vić) 1:19,7, Yconic Love (A. Sokola) 1.20,4, Dar-
ling Cobra (S. Grujić) 1:23,8, druga kasačka trka: 
Palestina (J. Popin) 1:18,6, Polka (B. Milorado-
vić) 1:18,6, Dark Wood (M. Dimitrijević) 1:19,6, Let 
Me Dream (M. Dimitrijević) 1:19,8, treća kasačka 
trka: Greenpeace (Z. Petrović) 1:18,1, Golden (N. 
Mašić) 1:18,3, Josephine (R. Bogdanović) 1:18,7, 
Madonna (A. Bogdanović) 1:18,9, četvrta kasačka 
trka: Adobe n’Greghi (B. Kečenović) 1:16,2, Mess-
enger (A. Ranđelović) 1:16,6, Silverado (S. Grujić) 
1:16,8, Airone Canf (N. Mašić) 1:17,7.

Vojislav Milunović (u napadu) postigao je šest golova

Pobeda u Inđiji
U 18. kolu Vojvođanske „B” lige stonoteniseri Spartak Infostuda II 

savladali su na gostovanju Inđiju sa 4:3.
Pojedinačno: Stepanović – Trbović 2:3 (11:7, 8:11, 11:7, 6:11, 10:12), 

Spasojević – Brstina 0:3 (12:14, 7:11, 9:11), Kalinić – Matković 3:1 
(8:11, 11:3, 11:9, 11:7), Stepanović/Kalinić – Trbović/Brstina 3:1 (5:11, 
12:10, 15:13, 11:8), Stepanović – Brstina 3:1 (6:11, 12:10, 11:9, 11:6), 
Kalinić – Trbović 1:3 (11:13, 11:6, 2:11, 6:11), Spasojević – Matković 
0:3 (8:11, 7:11, 10:12).
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Od 29. aprila do 1. 
maja na Paliću je 
održana tradicio-
nalna 76. po redu 
„Prvomajska re-

gata” Reč je o takmičenju koje 
uspešno organizuje JK Palić, koja 
se boduje za Prvenstvo Srbije, a 
ove godine je, uz učešće gostiju iz 
Mađarske, bila i međunarodnog 
karaktera. Okupila je 113 takmi-
čara u 105 jedrilica, u klasama 
finn ilca 7, ilca 6, ilca 4 i optimist.

– Regata se može smatrati veo-
ma uspešnom, na kojoj su takmi-
čari mogli da se dokažu po ra-
znim uslovima. Vremenski uslo-
vi su omogućili održavanje mak-
simalan broj trka, to jest održano 
je 9 trka – javlja Andrea Kikić iz 
JK Palić.

Što se domaćih takmičara tiče, 

regata je bila veoma uspešna za 
njih. Kristina Boja je bila prva 
u klasi ilca 6 u generalnom pla-
smanu i prva u kategoriji devoja-
ka; Dario Bešić je bio prvi u klasi 
ilca 4 u kategoriji dečaka i drugi 
u generalnom plasmanu; Nenad 
Zakić je bio drugi u klasi optimist 
u generalnom plasmanu i drugi u 

kategoriji dečaka; Balint Firstner 
je bio drugi u klasi finn; Danilo 
Bešić je bio treći u klasi ilca 7.

Uspešne takmičare sa Palića 
su i na ovoj regati predvodili tre-
neri Ištvan Boja i Dejan Zakić.

Takođe, lepe rezultate su po-
stigli i ostali takmičari Kluba: 
Sven Skenderović, Aleksa Srete-
nović, Luka Sretenović, Roland 
Kovač, Tijana Zakić, Marko Atić, 
Dušan Vereb, Jožef Ujhazi, David 
Česko, Robert Kovač, Viktor Ha-
rangozo i Atila Dubičanac.

Ovo je bilo odlično pripremno 
takmičenje pred još veći izazov, 
pred tradicionalni Otvoreni kup 
jugo-istočne Evrope za klasu op-
timist – SEEOOC 2022 koji će na 
Paliću biti održan od 6. do 8. maja.

Sport

Otvoreno prvenstvo Vojvodine
Subotica je u subotu, 30. aprila, bila domaćin Otvorenog prvenstva Vojvodine u dinamičnoj apnei, 

na bazenu u Dudovoj šumi. Takmičenje je bilo međunarodnog karaktera, jer su, pored osam klubova 
iz Srbije, nastupili i gosti iz Italije, Hrvatske i Mađarske.

Takmičenje je održano u tri discipline, dinamička apnea bez peraja (DNF), dinamička apnea sa 
mono perajama (DYN) i dinamička apnea sa bi perajama (DBF), u muškoj i ženskoj konkurenciji, te 
ekipno.

Domaći Klub podvodnih aktivnosti Spartak predstavljalo je troje takmičara, Nenad Pavković, Marin 
Ćakić i Jelena Milunović. U ekipnoj konkurenciji, u okviru Otvorenog prvernstva Spartak je bio šesti.

U pojedinačnim nastupima Marin Ćakić je bio četvrti (DYN) i trinaesti (DBF), , Jelena Milunović če-
tvrta (DNF) i deveta (DBF), Nenad Pavković drugi (DNF) i  deveti (DBF).

Glavni sudija takmičenja bio je Milan Pavković, internacionalni sudija iz Subotice.

Autor: N. Stantić

Nastavljena poznata tradicija na Paliću

Još jedna uspešna Još jedna uspešna 
„Prvomajska regata”„Prvomajska regata”
Takmičenje na Paliću okupilo je 113 učesnika u 105 jedrilica, a 
bilo je i međunarodnog karaktera

godina traje tradicijagodina traje tradicija
„Prvomajske regate”„Prvomajske regate”

75

I ove godine održan 
tradicionalni „Trimbi”

Sport i rekrea-
cija po 45. put

U organizaciji Gradskog saveza „Sport za sve” u 
subotu, 30. aprila, održano je 45. izdanje sportsko-
rekreativne manifestacije „Trimbi”. Svi učesnici mo-
rali su da prođu put od Subotice do Palića peške, 
rolerima ili biciklom.

Kako javlja Merima Kulić, generalni sekre-
tar Gradskog saveza „Sport za sve”, ove godine 
je učestvovalo 182 rekreativaca, a pokrovitelj ak-
cije bio je resor za sport i omladinu Subotice koji 
je obezbedio i glavne nagrade, dva bicikla, dok su 
sponzori pomogli sa utešnim nagradama.

– Cilj manifestacije biio je da se animiraju i moti-
višu građani da Praznik rada proslave baveći se re-
kreacijom, da se druže, ali i da osvoje vredne na-
grade. Uz naše partnere obezbedili smo dve glav-
ne i dvadeset i šest utešnih nagrada. Takođe, veli-
ko je interesovanje bilo i za poligon spretnosti koji 
je okupio četrnaest učesnika – javlja Merima Kulić 
i dodaje da su na poligunu spretnosti najveštiji bili 
Nikola Bešlić i Anja Nedeljković.

Najmlađi učesnik „Trimbija” bio je Uroš Dragosa-
vac (2018. godiše), najmlađa učesnica Nina Miku-
lić (2017. godište), Dok je Dobrivoje Stojić (1940. 
godište) bio najstariji učesnik. Najvrednije nagrade 
– bicikle, dobili su najsrećniji čiji su učesnički tiketi 
izvučeni, Katarina Bajai i Vladimir Šoti.

Prvenstvo Srbije
Subotica će u nedelju, 8. maja, biti domaćin Pr-

venstva Srbije u rvanju grčko-rimskim stilom za ta-
kmičare do 20 godina.

Organizator takmičenja u Hali sportova je Rvački 
klub Spartak, merenje učesnika je od 10 do 10,30 
sati, a početak takmičenja zakazan je za 11,30 sati.

Sećanje na Refi-
ka Memiševića

U Subotici se kroz memorijalni turnir već šesna-
est godina čuva sećanje na velikog rvačkog šampi-
ona i olimijca Refika Memiševića.

Šesnaesto izdanje Memorijala „Refik Memišević 
Brale” biće održano od 6. do 7. maja, a okupiće 
rvače u međunarodnoj konkurenciji. Takmičenje se 
organizuje za rvače do 17 godina, a po prvi put će 
ono biti otvoreno i za devojke.

Nagrađeni takmičari domaćeg Jedriličarskog kluba Palić


