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Sastanak je oku-
pio predstavnike 
lokalnih samou-
prava, sa teritori-
je Pokrajine, koji 

su zajedno sa poverenicom 
za zaštitu ravnopravnosti 
Brankicom Janković, raz-
govarali o primeni Rezolu-
cije Saveta bezbednosti UN 
1325, koja poziva na usvaja-
nje rodne perspektive.

Govoreći o ovoj temi, 
Brankica Janković je istakla, 
da je Subotica najbolje me-
sto za razgovor, jer je grad 
u kome se neguje multikul-
turalnost i gde vlada dobra 
atmosfera suživota i poštova-
nja svih različitosti, koje su u 
temelju našeg društva.

- Cilj sastanka jeste, da se 
čuju razni primeri iz prakse, u 

načinu dostizanja uravnote-
žene zastupljenosti polova 
u različitim lokalnim sredi-
nama na teritoriji Pokrajine. 
Vaš grad je primer negovanja 
multikulturalnosti, ovde se 
različitost poštuje i to je vrlo 
važno za razvoj demokrati-
je. Kada pogledamo statisti-
ku, Srbija se nalazi među pro-
sečnim evropskim zemljama, 
po broju žena na visokim po-
zicijama, a koji iznosi negde 
oko 15 odsto, dok je kod nas 
14 procenata. Imamo prili-
ku da to dalje unapredimo i 
da budemo iznad evropskog 
proseka.-

Sekretar Sekretarijata za 
društvene delatnosti u Grad-
skoj upravi, Jasmina Steva-
nović, kaže da je u Suboti-
ci prethodnih nekoliko godi-
na napravljen značajan po-
mak, u pitanju učešća žena 
u procesu odlučivanja, iako 
još uvek ima mesta za dalji 
napredak.

— Pomaka ima u lokalnim 
mehanizmima, unutar lokal-
ne samouprave, koji su mož-
da i najvažniji i prvi stepen 
ka ostvarivanju nacionalne 
strategije rodne ravnoprav-
nosti. Grad Subotica spro-
vodi veoma odgovornu i ak-
tivnu rodnu politiku, koja se 

ogleda kroz oblasti kao što su 
omladinska politika, obrazo-
vanje, kulture, socijalne za-
štite, i ostvarivanje prava na-
cionalnih manjina. Cilj je sva-
kako da se lokalni mehaniz-
mi podignu na viši nivo, pa će 
samim tim i primena strate-
gije za rodnu ravnopravnost 
biti na višem nivou. Grad 
sprovodi rodno odgovor-
nu komponentu, koju uvo-
di u oblast omladinske politi-
ke, ali i u oblast predškolskog 

obrazovanja, osnovnog i 
srednjeg obrazovanja. U 
budžetu je najveći deo sred-
stava usmeren ka ovom ci-
lju, orijentisan na podršku u 
oblasti obrazovanja, kulture, 
sporta i socijalne pomoći, jer 
smo mišljenja da je rodno od-
govorna politika najprimenji-
vija u tim oblastima. Mi smo 
spremni da radimo na loka-
lu, po pitanju unapređenja lo-
kalnih mehanizama, jer smo 
svesni činjenice, da je ostva-
rivanje rodno odgovorne po-
litike ključno u primeni Na-
cionalne strategije, u oblasti 
rodne ravnopravnosti, odno-
sno da je lokal prvi, ali možda 
najznačajniji stepenik.-

Poverenica Brankica Jan-
ković rekla je, da bez izbalan-
siranog učešća žena i muška-
raca nema napretka ni u jed-
nom društvu. Ona je istakla 
da i unapređenje zakonskog 
okvira stvara dobre predu-
slove za poboljšanje u oblasti 
rodne ravnopravnosti.

Aktuelno
Održan sastanak na temu „Žene, mir, bezbednost“ 

Na konsultativnom sastanku, na temu “Žene, mir, bezbednost”, ocenjeno je da Grad Subotica ima odlič-
ne rezultate u pogledu rodne ravnopravnosti, odnosno učešća žena u organima javne uprave, ali i da još 
uvek ima prostora da se ta slika popravi

Autor: B. Nikolić

Subotica sprovodi 
aktivnu rodnu politiku

Pomaka ima u lo-
kalnim mehaniz-
mima, unutar lo-
kalne samoupra-
ve, koji su možda 
i najvažniji i prvi 
stepen ka ostva-
rivanju nacional-
ne strategije rodne 
ravnopravnosti

Jasmina Stevanović i Brankica Janković

Učesnice sastanka Žene, mir, bezbednost

Janković i Stevanović: o primeni Rezolucije Saveta bezbednosti UN 1325 i usvajanju rodne perspektive
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U toku je re-
habilitaci-
ja i prošire-
nje kolovo-
za u dužini 

od 200 metara u delu uli-
ce 51. divizije na potezu 
od kružnog toka sa Maj-
šanskim putem, do ra-
skrsnice sa ulicom Milu-
tina Uskokovića.

Radovi su počeli tokom 
prethodne nedelje, a vred-
nost radova je oko 3 milio-
na dinara.

Ulica 51. divizije biće 
proširena za dodatna 
dva metra, tako da će re-
habilitovan deo ulice 
biti širine šest metara, a 
biće presvučena i novim 
asfaltom.

JKP ,,Vodovod i kanalizacija”

Apel za 
štednju vode

Zbog povećanja potrošnje 
vode u Subotici, došlo je i do 
smanjenja pritiska u mreži, pa 
iz Vodovoda apeluju na štednju 
„zlatne kapljice”

Usled visokih dnevnih tempe-
ratura, JKP ,,Vodovod i kanaliza-
cija’’ Subotica apeluje na građane 
i potrošače, da koliko mogu štede 
vodu, pošto je došlo do poveća-
nja potrošnje vode, a samim tim i 
smanjenja pritiska u mreži.

- Svi korisnici naših usluga u 
piku potrošnje dobijaju vodu sma-
njenog pritiska. Svi objekti za dis-
tribuciju vode rade maksimalnim 
kapacitetom, obezbeđene su do-
voljne količine vode, ali je mogu-
će da u određenom periodu dana 
dođe do smanjenja pritiska u dis-
tributivnoj mreži Grada, odnosno 
do mestimičnog prekida u vodo-
snabdevanju naselja Palić, Bački 
Vinogradi i drugih prigradskih na-
selja - poruka je potrošačima iz 
JKP Vodovod i kanalizacija.

Apeluje se na potrošače, da se 
voda koristi isključivo namenski, 
za sanitarne potrebe, i racionalno.

-Neracionalna potrošnja se pre 
svega odnosi na zalivanje bašti, 
pranje dvorišta, hlađenje betona, 
ulica i drugog, kaže rukovodstvp 
JKP Vodovoda.

U Opštoj bolnici Subotica 

Protekle 
nedelje 

rođene 23 
bebe

Tokom proteklih se-
dam dana, na porođaj-
nom odeljenju subotičke 
Opšte bolnice, na svet su 
došle 23 bebe. Samo za 
sedam dana, svet ugleda-
lo 9 dečaka i 14 devojčica

Prema podacima iz po-
rodilišta Opšte bolnice u 
Subotici, u periodu od 28. 
juna do 4. jula rođeno je 
23 bebe - 9 dečaka i 14 
devojčica.

Tokom juna rođena je 
101 beba - 40 devojčica i 
61 dečak.

Aktuelno
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Investicija za deo ulice 51. divizije

Tri miliona za 
rekonstrukciju

Građani dela ulice 51. divizije zadovoljni 
su proširenjem kolovoza, jer će im to olak-
šati svakodnevne probleme

Autor: B.N.

Autor: A.Š. 

Udruženje ZaJedno po-
zvalo je društveno odgovorna 
preduzeća, ustanove i sve su-
građane dobre volje da, ukoli-
ko su u mogućnosti, donacija-
ma pomognu obnovu igraoni-
ce Abrakadabra.  

Već 20 godina Abrakada-
bra pruža podršku mališani-
ma sa psihofizičkim smet-
njama u razvoju. Još pre 
dve decenije, u podrumskim 
prostorijama u Ulici Đure 

Đakovića 23, Udruženje za 
podršku osobama sa psiho-
fizičkim smetnjama u razvo-
ju ZaJedno, otvorilo je igra-
onicu Abrakadabra. Tako je i 
započeo jedan pionirski, od-
govoran put podrške deci i 
omladini sa smetnjama u ra-
zvoju, ali i njihovim roditelji-
ma i starateljima.

Prateći i podržavajući in-
kluzivne programe, u Abra-
kadabri su počeli da se susre-
ću, igraju i prilagođavaju deca 
i odrasli sa i bez smetnji, čime 
je igraonica postala mesto, gde 
različitost ima smisla i svo-
ju svrhu, mesto dečije radosti, 
stimulacije i maštovitosti. Me-
đutim, već duže vreme u igra-
onici postoje gorući problemi.

- Igraonica Abrakadabra 
sada je već malo oronula, po-
trebno ju je osvežiti i renovi-
rati. Vlaga se širi, prozori pro-
puštaju prašinu i zvukove, 

parket je pohaban, a igračke 
traže da odlaze u zasluženu 
penziju — objašnjavaju u Ud-
ruženju ZaJedno.

Svi ljudi dobre volje koji 
žele i mogu da pomognu re-
noviranju Abrakadabre, mogu 
da se jave u Udruženje ZaJed-
no. Nadležni kažu, da je sva-
ka vrsta pomoći dobrodoš-
la, kako bi eventualno nova, 
umivena igraonica mogla da 
bude radost mališanima, u no-
vom kvalitetnijem i zdravijem 
prostoru.

Autor: N.H.K.

Udruženju ZaJedno potrebna pomoć, za obnovu igraonice Abrakadabra

Preuređeni prostor, na radost mališana

Za detaljnije infor-
macije oko nači-
na pomoći, se mogu 
obratiti Snežani Ma-
ravić (062/967-01-61) 
i Radenku Martiću 
(065/2-577-616).

Autor: A. Šiška
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U fokusu

Foto + reč

Lagano umiranje celtisa
Početkom 20. veka, sađeni su najviše celtisi, 
danas stari preko stotinu godina, ali se oni po-
lako proređuju, zbog zuba vremena koji ih na-
griza, ali i nebrige ili namernog uklanjanja, jer 
„smetaju“ novogradnjama

Poslednje nevreme 25. juna uveče, donelo je lomljenje 
još nekoliko celtisa i njihovih grana, u centru grada. Gelegu-
nja, celtis, ili američki koprivić, uz platan, u poslednjih više 
od stotinu godina pokazao se kao najzahvalnija i među naj-
otpornijim vrstama stabala na svakovrsne izazove preživlja-
vanja u Gradu.

Krošnje gelegunja prave nam hlad u vrelim letnjim da-
nima, a ono interesantno je, da je zajedno sa formiranjem 
gradskog centra kakav danas znamo, između 1880-ih i 
1912. godine, uporedo sa gradnjom Gradske kuće, Gimna-
zije, Bolnice, Biblioteke, Rajhlove palate i drugog, pristupa-
no i ozelenjavanju ulica. Dužina ulica sa drvoredima bila je 
oko 1910. godine 30 kilometara i površinom 14 gradskih tr-
gova, ukupne površine oko jednog hektara.

U to vreme sađeni su najviše celtisi, danas stari preko 
stotinu godina, ali se oni polako proređuju, bilo zbog zuba 
vremena koji ih nagriza, nebrige ili namernog uklanjanja jer 
„smetaju“ novogradnjama. Jedan od takvih eklatantnih pri-
mera je u ulici Šandora Petefija, gde je posle rušenja sta-
rih kuća podignuta nova zgrada, a celtisi posečeni upravo 
iz pomenutog razloga. Na reagovanje subotičke javnosti, in-
vestitori su tada obećali da će na tom mestu posaditi nove 
sadnice, ali već godinama zaboravljaju na to obećanje.

Nije u pitanju samo centar Grada, nego i Palić. Krajem 
2019. godine oko 40 stabala američkog koprivića, u narodu 
poznatog kao gelegunja, uklonjeno je iz Aleje hrastova na 
Paliću i iz JP „Palić Ludaš“ tada su objasnili da je reč o inva-
zivnoj vrsti, koja je svojim razvojem ugrozila pravilan razvoj 
autohtone vrste, hrasta lužnjaka, te da će na mestu izva-
đenih stabala naredne godine (2020.?) biti posađene nove 
sadnice manjeg rasta. Pre toga je u Jezerskoj ulici izvađen 
drvored celtisa jer su stabla bila u vrlo lošem stanju i pred-
stavljala opasnost po bezbednost prolaznika.

Gelegunje nestaju. Početkom godine, preko puta Gimna-
zije na uglu zabeležili smo seču jednog velikog stabla na sa-
mom uglu. Problem su i električni vodovi, zbog kojih se dr-
veće često orezuje i ne može da se prirodno razvija.

Da li razmišljamo šta ćemo jednoga dana bez celtisa i o 
novom ozelenjavanju grada?

U SBO epidemiološka situacija trenutno stabilnija

Uprkos stabilnijoj epidemiološkoj situaciji, lekari i nadležni 
upućuju apel građanima, da se vakcinišu

U S e v e r n o -
b a č k o m 
okrugu, epi-
demiološka 
situacija sa 

virusom kovid19 trenut-
no je stabilna. Zaključno 
sa ponedeljkom, 5. julom, 
bilo je pet aktivno obole-
lih od korona virusa, tvr-
de u subotičkom Zavodu 
za javno zdravlje.

Epidemiolozi ZZJZ ipak 
upozoravaju, da pandemi-
ja još uvek traje, što potvr-
đuje pojava delta soja vi-
rusa, koji je registrovan i 
u našoj zemlji, u za sada, 
tri slučaja. U Subotici zva-
nično nema registrova-
nog delta soja virusa co-
vid19, ali se situacija prati 
iz dana u dan.

- Delta soj covid19 širi 
se 60 odsto brže od britan-
skog soja, koji je prouzro-
kovao treći talas pande-
mije u Evropi. U početku 
nema gubljenja čula mirisa 
i ukusa, a najpre se javlja 
glavobolja, curi nos i boli 
guša. Dakle, na početku 
infekcije simptomi su kao 
kod prehlade, i do najgo-
reg, upale pluća i eventual-
ne smrti. Zato je izuzetno 
važno, da se imunizacija 
sa bilo kojom od postojeće 
četiri vakcine i dalje spro-
vodi, jer je vakcionalni 

obuhvat i dalje 
nedovoljan i 
kreće se oko 41 
odsto — kaže 
dr Nebojša Bo-
hucki, epide-
miolog u su-
botičkom Za-
vodu za javno 
zdravlje.

Prema reči-
ma dr Bohuc-
kog, mutacije 
virusa covid19 
ne bi trebalo 
da zabrinjava-
ju građane, jer 
su one nor-
malna pojava 
u prirodi, koja se uvek de-
šava, o čemu svedoči po-
datak da je do sada otkri-
veno oko desetak sojeva 
virusa kovid-19, dok onih 
koji nisu sigurno ima mno-
go više. Međutim, ono što 
zabrinjava, kako ističe dr 
Bohucki, jeste što je imu-
nizacija stala, zbog čega je 
neminovno da nas očekuje 
i četvrti talas na jesen.

- Delta soj je mutirao 
još u oktobru prošle godi-
ne u Indiji, a delta je zato, 
što je četvrti po redu. Taj 
izvorni virus kovid-19 je 
uzrokovao prvi i drugi ta-
las, a potom je u Velikoj 
Britaniji detektovan alfa, 
odnosno britanski soj, 
koji je uzrokovao treći ta-
las. Međutim, u isto vre-
me se govorilo o južnoa-
fričkom ili beta soju, kao 

i o brazilskom ili gama 
soju, dok je indijski soj 
delta otkriven u isto vre-
me kada i britanski proš-
le godine, ali nas je zbog 
geografske blizine, bri-
tanski soj pre zarazio, 
dok je indijski tek sad sti-
gao. Vidimo da virus mu-
tira, nije se stabilizovao i 
dolaziće nam stalno novi 
sojevi koji će uzrokova-
ti nove talase, ako ne bu-
demo stvorili kolektivni 
imunitet putem imuniza-
cije, a to je 90 odsto vak-
cinisanih. Pošto je to ne-
moguće, onda je potrebno 
barem 70 odsto, što zna-
či da su od tri osobe dve 
vakcinisane, ali je trenut-
ni vakcinalni obuhvat od 
40 odsto odraslog stanov-
ništva nedovoljan — tvrdi 
dr Bohucki.

Autor: A. Šiška 

Autor: M. R.

Ukoliko dođe do Ukoliko dođe do 
četvrog talasa četvrog talasa 
pandemijom co-pandemijom co-
vida19 na jesen, vida19 na jesen, 
a budemo vakci-a budemo vakci-
nisani u dovolj-nisani u dovolj-
noj meri, biće noj meri, biće 
manje obolelih, manje obolelih, 
nego u trećem nego u trećem 
talasu - kaže dr talasu - kaže dr 
BohuckiBohucki

Delta soj covida19, Delta soj covida19, 
registrovan i u Srbijiregistrovan i u Srbiji

dr Nebojša Bohucki
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Društvo

Mirko Đaković
— U vreme 

velikih vrućina, 
gotovo sve vre-
me sam u kući. 
Rash lađu jem 
se pod svojim 

tušem i u svojoj hladovini. Na 
bazene ne idem, jer neću da ri-
zikujem. Navikli smo mi već i na 
tako visoke temperature, a rani-
jih decenija i na minuse.

Branko Mandić
— U godina-

ma sam, gde 
ne želim da rizi-
kujem da odem 
na bazen, gde 
mogu dobiti i 

sunčanicu ili slično. Lepše je u 
kući, imam tuš i dvorište. Tako 
se i rashlađujemo moja porodi-
ca i ja, a neko veće putovanje 
ne planiramo.

Matilda Kučera
— Nemam 

sopstveni bazen, 
ali ima moja unu-
ka Ana, na Pali-
ću, pa se tamo i 
rashladim. Inače, 

Park na Paliću nije još gotov i to mi 
je žao, jer tamo bih otišla da se ku-
pam. Na bazene zatvorene bazene 
ne idem, gde je mnogo ljudi i mislim 
da nije uslovan.

Katarina 
Matković

— U ispit-
nom roku ret-
ko nađem vre-
me i ta bazene. 
Inače, leti kada 

sam slobodna uglavnom idem 
na bazene, iako ljudi pričaju da 
voda nije dobra, ali prošle go-
dine kada sam bila je voda bila 
korektna.

Oliver Blesak
— Ne po-

sećujem baze-
ne, jer ne volim 
generalno jav-
na okupljanja, 
a nezadovoljan 

sam kvalitetom vode u bazeni-
ma u Subotici. Nisam vozač, te 
ne mogu da odem na Tisu ili Du-
nav, gde bih eventualno mogao 
da se rashladim.

• Anketa • Anketa • Anketa • Anketa • Anketa • Anketa • Anketa • Anketa • Anketa • Anketa • Anketa • Anketa •

Kako se rashlađuju Subotičani,na vrelini i do 40 celzijusa?

Žolt Sendi, ru-
kovodilac Služ-
be spasavanja na 
vodi, Crvenog kr-
sta Subotice i in-

struktoror spasilaca na vodi 
Crvenog krsta Srbije sko-
ro dve decenije se bavi spa-
savanjem ljudi na vodi, još 
od 1997. godine, a na osnovu 
bogatog iskustva poručuje, 
da se veći broj utapanja ove 
kupališne sezone može obja-
sniti time, što su deca neka-
da imala više mogućnosti da 
nauče da plivaju u sklopu fi-
zičkog vaspitanja, kao i celo-
kupnom situacijom sa epide-
mijom kovid-19, tokom, gde 
je stanovništvo, usled ogra-
ničenih mogućnosti kretanja 
i putovanja, počelo da se vra-
ća kupalištima u okruženju, 
zaboravivši koja su osnov-
na pravila ponašanja- kaže 
Žolt Sendi, rukovodioc Služ-
be spasavanja na vodi Crve-
nog krsta Subotice i instruk-
tor spasilaca na vodi Crve-
nog krsta Srbije.

Kako navodi Sen-
di, lanac utapanja sasto-
ji se iz tri karike, koje čine 
kupač-spasilac-kupalište.

- Kada spasilac mora ne-
kog da spasava, to je već neči-
ja greška. To može biti kupač, 
koji se nije pripremio, može 
biti nedovoljan broj spasila-
ca, neadekvatan rad spasila-
ca i neodgovarajuća oprema 
ili loša organizacija kupališta, 

nepostojanje tabli i spasilač-
ke službe. Pre ulaka u vodu, 
treba se istuširati, iz higijen-
skih razloga, ali pre svega da 
ohladimo organizam. Ako je 
naša telesna temperatura 36, 
a voda 20 stepeni, kada naglo 
uđemo u vodu, telo u jednoj 
sekundi dobije veliku tem-
peraturnu razliku, što može 
da dovede do sužavanja krv-
nih sudova i zastoja srca. Od 

hladnoće, krvni sudovi na 
vratu se suze, mozak ne do-
bija kiseonik i čovek izgu-
bi svest. On se ne davi, samo 
ostane pod vodom i niko ga ni 
ne vidi - objašnjava Sendi.

U vodu ne treba ulaziti 
naglo, zbog temperaturnog 
šoka. Neznanje je i dalje ve-
liki neprijatel,j kao i panika 
najvećeg broja kupača.

- U slučaju da primeti-

mo da se neko utapa, prvo i 
osnovno pravilo spasavanja 
je da uradimo sve što je u na-
šoj mogućnosti da pomogne-
mo toj osobi, ali tako da sebe 
ne ugrozimo. Pet je faza uta-
panja, prva kada davljenik još 
može da kominicira, miran 
je i nije u panici, ali ima pro-
blem, bilo da je to grč u nozi, 
nedostatak vazduha ili je upli-
vao u travu. Ako mu u prvoj 
fazi ne pomognemo, on upa-
da u drugu fazu, a to je panika 

i tu počinje da se 
bori za život. U 
trećoj fazi aspiri-
ra vodu i potone, 
a u četvrtoj fazi 
nastupa klinič-
ka smrt, kada ne 
radi srce i nema 
disanja, ali ga još 
možemo vrati-
ti, jer nema ošte-
ćenja nervnog si-

stema. To 
je prvih če-
tiri minu-
ta, ako ga 

izvučemo i počne oživljava-
nje. Peta faza je biološka smrt, 
kada više ne možemo ništa da 
uradimo. Ove faze mogu i da 
se preskaču, pa tako ako neko 
ubaci neplivača u vodu, on od-
mah upada u drugu fazu, ili 
ako neko naglo uskoči u vodu 
i dobije srčani zastoj, odmah 
upada u treću fazu. -

On objašnjava, da dav-
ljenik ima enormnu snagu, 
zato što se u borbi za ži-
vot 60 do 70 odsto povećava 

adrenalin u krvi, i recimo, 
dete od pet godina, može 
da povuče i ugrozi odra-
slog čoveka od 90 kilogra-
ma. Davljeniku bi trebalo 
da bace nešto što pluta na 
vodi, loptu, dušek, granu ili 
kanap. Ukoliko neko padne 
sa mola u vodu, spustiti mu 
peškir za koji će se uhvatili. 
To mora vrlo ozbiljno da se 
shvati, jer davljenik sve što 
vidi oko sebe, guraće pod 
vodu, samo da bi došao do 
vazduha - objašnjava Sendi 
upužujući poruku, da nika-
da ne treba skakati u vodu 
koja nije providna, naročito 
u reke i jezera.

Za proteklih mesec dana, u Srbiji se utopilo 19 osoba

U poslednjih mesec dana, na kupalištima Srbije, utopilo se 19 osoba, među kojima i jedan naš sugrađanin. O 
pravilima ponašanja na kupalištima, kako da se kupači zaštitite, ali i kako da pomognete osobi koja se utapa, 
razgovarali smo sa Žoltom Sendijem, rukovodiocem Službe spasavanja na vodi, Crvenog krsta Subotice

Neznanje i panika su neprijatelji kupačaNeznanje i panika su neprijatelji kupača

Na 59. Internacional-
noj veslačkoj regati 
Vojvodina open, za vi-
kend na Paliću, služ-
ba spašavanja na vodi 
CK Subotica, sa kole-
gama iz Sremske Mi-
trovice, pružala je 
spasilačko-sanitetsko 
obezbeđivanje regate

Autor: A. Šiška 

Žolt Sendi
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Privreda
Povratnici iz Nemačke pokrenuli sopstveni biznis

„Prosperitati” pomogao 
mladima, da ostvarimo san

Braću Kovač Eri-
ka i Edmonda iz 
Tornjoša, život 
je odveo u Ne-
mačku gde su u 

nastojanju da pronađu svo-
ju sreću, slučajno otkrili za-
nat koji će im izmeniti živo-
te. Radeći na poslovima či-
šćenja prozora fabrika, ge-
rontoloških domova i rad-
nji, braća Kovač su upozna-
li Nemca, koji se bavi grnčar-
stvom i vremenom su počeli 
da se zanimaju za taj posao.

Dani su prolazili, a Kova-
či su postajali sve veštiji i sa-
mostalniji u grnčarstvu, što 
ih je navelo da se vrate u rod-
ni Tornjoš i posvete se sop-
stvenom biznisu. Zahvalju-
jući pomoći Fondacije „Pros-
peritati”, nastala je grnačr-
ska radnja „Keraline”, čime 

su Erik i Edmond ispunili 
svoj san.

- Sve je počelo kada smo 
doneli odluku da ćemo se 
vratiti iz Nemačke, pa nam je 
pokretanje grnčarske radnje 
bio glavni cilj, kako bi i ovde 
mogli da živimo i zarađuje-
mo. Otvorili smo keramičar-
sku zanatsku radnju, a ubrzo 
su nas obradovali iz Fonda-
cije „Prosperitati” kada smo 
dobili odgovor, da će nam 
pomoći. Ono što pronalazim 
u keramičarstvu je beskrajna 
kreativnost, jer ovde nema 
pravila, nije bitno sa ka-

kvim nožem mogu da napra-
vim šaru, a mogu i od drveta 
da izrežem leptira, pa da to 
zapečatim u vazu dok je još 
vlažna, dok može da preuz-
me formu. Nas posebno ra-
duje što i kod kuće možemo 
oživeti ovaj stari zanat.-

Zahvaljujući uspešnom 

projektu, braća Kovač su ku-
pili peć, koja je bila neophod-
na za masovniju i kvalitetni-
ju proizvodnju.

-Najskuplja je definitivno 
peć. Imali smo plan da kupi-
mo jednu, sasvim malu, jer 
su mnogo skupe, ali ovako, 
uz pomoć Fondacije „Pros-
peritati”, uspeli smo da uz-
memo jednu priličnu ozbilj-
nu peć, u koju može stati i 
veća vaza, baštenski ukrasi, 
pa sve to možemo praviti. To 
je velika pomoć, pretpostav-
ljam da ćemo ovde imati ve-
liku potražnju.

Edmond Kovač kaže, da 
pored vaza i baštenskog 
ukrasa, posebnu pažnju po-
svećuju izradi jedinstve-
nih automobila od gline, što 
predstavlja ogromno zado-
voljstvo njemu i njegovom 
bratu.

-Ideja jedinstvenih auto-
mobila je došla tako, što smo 
mi još od detinjstva jako vo-
leli automobile i motocikle. 
Video sam toliko automo-
bila, toliko sam ih proučio, 
da mi je njihova forma već u 
glavi. Sve je počelo u Nemač-
koj, gde sam počeo da formi-
ram prve modele. Ti prvi ra-
dovi još nisu bili toliko per-
fektni, ali kako sam ih pravio 
sve više, postali su sve bolji i 
bolji. Danas zahvaljujući ve-
ćem iskustvu i mom bratu, 
jedinstveni smo sa ovim pro-
izvodom i trudimo da bude-
mo jedinstveni, da napravi-
mo stvari kojih nema, možda 
na celom svetu.

Autor: B. Nikolić

Zahvaljujući pomoći „Prosperitata”, nastala je grnčarska radnja 
„Keraline”, kada je ta Fondacija pomogla braći Kovač, Eriku i 
Edmondu da ispune svoj san

Braća Kovač 
kažu, da je kon-
kurisanje i dobi-
jena pomoć, ko-
risna svim počet-
nicima, da su do-
bili ponudu Fon-
dacije „Prospe-
ritati”, bez koje 
ne bi uspeli da 
ostvare svoj san

Edmond Kovač Erik Kovač

ДОО „Парк Палић“ Палић објављује

ЈАВНИ ОГЛАС
ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ПИСМЕНИХ ПОНУДА ЗА

 ДАВАЊЕ У ЗАКУП ДВА ЈАВНА ТОАЛЕТА

1. Подаци о закуподавцу:
ДОО „Парк Палић“ Палић, Палић, Кањишки пут 17а
2. Начин давања у закуп:
Давање у закуп непокретности ће се вршити у поступку прикупљања 

писмених понуда.
3. Опис непокретности која се даје у закуп:
- Тоалет код Мале гостионе - уписан у лист непокретности бр. 3286 к. о. 

Палић, парц. бр. 890/11, објекат бр. 31 помоћни објекат – тоалет површине 
29 м2,

- Тоалет на пешчаној плажи - уписан у лист непокретности бр. 4518 
к. о. Палић, парц. бр. 1591/9, објекат бр. 1 помоћна зграда – јавни тоалет 
површине 45 м2.

4. Услови под којима се непокретност даје у закуп:
Рок трајања закупа је 6 (шест) месеци, рачунајући од дана закључења 

уговора о закупу, с правом на раскид уговора о закупу у случају када закупац 
користи објекат супротно намени за коју се издаје и из других разлога, по 
поступку који се регулише одредбама уговора о закупу.

5. Делатност која се може обављати у пословном простору:
 Услуге одржавања објеката.
6. Најнижа висина закупнине по којој се непокретност може дати у 

закуп:
Најнижа висина месечне закупнине по којој се непокретности могу дати 

у закуп износе 4.000,00 динара без ПДВ-а, односно 2.000,00 динара по 
објекту без ПДВ-а, сагласно Одлуци о утврђивању закупнина за пословни 
простор на којем ДОО „Парк Палић“ Палић има право коришћења бр. 
683/2021 од 18.06.2021. године 

7. Висина и начин полагања депозита:
Износ депозита је 4.000,00 динара, који треба да се уплати на банкарски 

рачун ДОО „Парк Палић“ Палић бр. 105-90002-71.
8. Рок за повраћај депозита:
Понуђачима чија понуда буде изабрана као најповољнија, положени 

износ депозита урачунава се као део унапред плаћене закупнине, након 
закључења уговора о закупу пословног простора.

Понуђачима чија понуда је неблаговремена или непотпуна, депозит се 
враћа у року од 15 дана од дана коначности решења којим се небалговремене 
и непотпуне понуде одбацују. 

Понуђачима чија понуда није најповољнија, односно не буде разматрана 
депозит се враћа у року од 15 дана од дана истека рока за приговор.

Понуђач чија је пријава односно понуда изабрана као најповољнија 
губи право на повраћај депозита уколико у року од осам дана од дана 
пријема позива за закључење уговора о закупу пословног простора не 
закључи уговор.

9. Обавезни садржај понуде:
1. све податке о подносиоцу пријаве (за предузетнике: име и презиме 

предузетника, адресу, број личне карте, јединствени број грађана, назив 
радње, матични број, за правна лица: назив и седиште, копију решења о 
упису правног лица у регистар код надлежног органа);

2. уредну пуномоћ за лице које ће заступати правно лице или 
предузетник, уколико законски заступник правног лица или предузетник 
не учествују лично на јавном надметању

3. адресу пословног простора за који се подноси пријава односно понуда,
4. делатност која ће се обављати у пословном простору (која може 

бити само делатност која је огласом одређена као делатност која се може 
обављати у пословном простору),

5. износ понуђене закупнине у динарима без ПДВ-а (који не може бити 
нижа од почетног износа закупнине без ПДВ-а одређеног огласом),

6. изјаву да ће се пословни простор узети у виђеном стању и привести 
намени сопственим средствима понуђача без права потраживања од 
закуподавца,

7. доказ о уплати депозита

Обавезно је навођење броја рачуна понуђача на који ће се извршити 
повраћај депозита.

8. Начин, место и време за достављање писмених понуда за учешће у 
поступку прикупљања писмених понуда:

Понуде са комплетном документацијом подносе се у затвореној коверти 
поштом или лично на адресу: ДОО „Парк Палић“ Палић, Палић, Кањишки 
пут 17а, са назнаком: “Не отварати - понуда за јавни оглас“. На полеђини 
коверте навести назив, адресу и број телефона понуђача, као и име контакт 
особе. 

Понуде се подносе до 19.07.2021. године, до 10,00 часова. Благовременим 
се сматрају све понуде које стигну на адресу закуподавца најкасније до 
19.07.2021. године до 10,00 часова (без обзира на начин достављања). 
Неблаговремене и непотпуне понуде неће бити узете у разматрање!

9. Време и место јавног отварања понуда:
Отварање писаних понуда извршиће се 19.07.2021. године у 10,15 часова 

на адреси: Палић, Кањишки пут 17а. Отварању понуда могу присуствовати 
овлашћени представници понуђача, који су дужни да својство представника 
понуђача докажу предајом потписаног и овереног овлашћења Комисији за 
спровођење поступка давања у закуп пословног простора.

10. датум и време разгледања пословног простора:
Разгледање пословног простора је могуће дана 12.07.2021. године 

од 09,00 до 13,00 сати. Заинтересовани понуђачи се могу јавити у 
канцеларијама ДОО „Парк Палић“ Палић на адреси Палић, Кањишки пут 
17а.

Избор најповољнијег понуђача врши се применом критеријума висине 
понуђене закупнине.
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Povodom uspeš-
nog završetka 
sezone i osvaja-
nja čak devet na-
grada na 66. Ste-

rijinom pozorju u Novom 
Sadu, za predstavu “Kus pe-
tlić”, gradonačelnik Subo-
tice Stevan Bakić razgova-
rao je sa glumcima Narod-
nog pozorišta Minjom Pe-
ković, Srđanom Sekulićem, 
Čabom Ralbovskim, Čilom 
Pamer i direktorom Milo-
šom Nikolićem.

Gradonačelnik Bakić je, na-
kon sastanka, istakao zahval-
nost glumcima, rukovodstvu i 
svim zaposlenima u toj usta-
novi kulture, koji su zajedno 
napravili fantastičan rezultat, 
osvojivši čak 13 nagrada na če-
tiri pozorišna festivala u zem-
lji i inostranstvu.

-Tu se svakako posebno iz-
dvaja uspeh na 66. Sterijinom 
pozorju u Novom Sadu, dok je 
drugi značajan rezultat posti-
gnut na 38. Nušićevim dani-
ma u Smederevu, gde je pred-
stava „Ožalošćena porodica“ 
Drame na mađarskom jezi-
ku dobila nagradu za najbolju 
predstavu u celini, po odlu-
ci stručnog žirija. Ovo su izu-
zetni rezultati i najbolja mo-
guća uvertira, pred otvaranje 
Festivala evropskog filma na 
Paliću.-

Pored uspeha, Grado načel- 

nik je sa svojim gostima razgo-
varao i o budućim projektima 
i planovima Na rodnog po zo-
rišta, dodavši da će lokalna sa-
mouprava pomoći ovoj kultur-
noj ustanovi.

-Grad Subotica i ja, lično 
ćemo pružiti najveću mogu-
ću podršku Narodnom pozo-
rištu, njenim umetnicima da 
postižu još bolje rezultate. 
Veselimo se skorom završet-
ku radova na Narodnom po-
zorištu, da se konačno naši 
umetnici vrate u svoj teatar. 
Trenutno rade u teškim uslo-
vima i očekujemo da u novoj 
zgradi Pozorišta dobiju ade-
kvatan prostor, koji odgovara 
njihovom kvalitetu i rezultati-
ma koje postižu-

Direktor Narodnog pozori-
šta Miloš Nikolić zahvalio se 
gradonačeniku Subotice na 
prijemu, napomenuvši da su 
za kratko vreme potpisali dva 
izuzetno važna sporazuma sa 
Narodnim pozorištem iz Beo-
grada i Srpskim narodnim po-
zorištem iz Novog Sada.

-Za predstojeću sezonu na-
pravili smo ozbiljne plano-
ve, imamo izuzetne Drame na 
srpskom i mađarskom jeziku i 
možemo očekivati da će nam 
vrlo brzo gostovati opera i ba-
let, zahvaljujući potpisanim 
sporazumima, a siguran sam i 
da će naša publika biti izuzet-
no radosna. Zahvalio bih se 

svim radnicima u Pozorištu, 
jer u ovoj specifičnoj kovid si-
tuaciji kreativnost u Pozori-
štu nije stala zato su nam zna-
čajni i rezultati. Zahvalio bih 
se svima od tehnike, do upra-
ve i glumicama i glumcima na 
izuzetnoj sezoni koja je, može 
se reći, bila istorijska.-

Glumica Minja Peković, 
dobila je nagradu “Zoran Rad-
milović” za glumačku bravuru 
u predstavi “Kus petlić”, koja 
je dodeljena od strane stuč-
nog žirija “Sterijinog pozor-
ja”. Minja kaže da su dobije-
ne nagrade inicirale dalju po-
dršku i da joj je drago što je 
Narodno pozorište osvojilo 
pregršt nagrada u proteklom 
periodu.

-Zahvaljujući ovim 

priznanjima, mi danas imamo 
veću podršku, naročito u smi-
slu dobijanja zgrade Narod-
nog pozorišta i poboljšanju 
uslova za rad. Kultura je rani-
je bila nekako na poslednjem 
mestu, a čini mi se da ovoga 
puta to neće biti tako, ove na-
grade nam daju vetar u leđa i 
verujem da je pred nama nova 
etapa.-

Srđan Sekulić, nagrađen je 
Sterijinm nagradom za glu-
mačko ostvarenje u predstavi 
“Kus petlić” za ulogu Komne-
na barjaktara. Srđan kaže da 
je ponosan na nagradu i da ve-
ruje da će kultura u Subotici 
biti više primećenija.

-Kultura i umetnost su ono 
što nas čini ljudima i to ne 
smemo nikad da zaboravimo. 

Verujem da će se ostvari-
ti obećanja i da ćemo se mi 
glumci i drugi zaposleni 
uskoro useliti u novu zgradu 
pozorišta, koja će doprineti 
da Subotica bude grad kultu-
re i ljubitelja umetnosti, što 
svakako i jeste.

Bakić: Narodno pozorište
je stub kulture u Subotici

Izuzetni rezultati Narodnog pozorišta, zaslužuju maksimalnu podršku Grada, uz podršku svoje izuzetne 
publike, koju imaju decenijama, a uzor su svojim nedavnim uspesima, osvojivši čak 13 nagrada, na če-
tiri pozorišna festivala u zemlji i inostranstvu, a devet nagrada samo na 66. Sterijinom pozorju

Gradonačelnik Bakić organizovao prijem za glumce i upravu Narodnog pozorišta

Autor: B. Nikolić

Veselimo se 
skorom zavr-
šetku radova 
na Narodnom 
pozorištu, da se 
konačno naši 
umetnici vrate 
u svoj teatar, 
rekao je Bakić

Ocenjeno je da 
su ovako izu-
zetni rezultati 
i najbolja uver-
tira pred poče-
tak Festivala 
evropskog fil-
ma na Paliću 

Srđan Sekulić, Čila Pamer, Stevan Bakić, Minja Peković, Čaba Ralboski i Miloš Nikolić

Gradonačelnik Bakić i Minja Peković 

Gradonačelni Bakić sa gostima u kabinetu
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U ime građana 
Subotice, lo-
kalne samou-
prave i SUB-
NOR-a Subo-

tice, venac je položila de-
legacija koju je predvo-
dio pomoćnik gradonačel-
nika Marko Marić i zame-
nik predsednika Skupšti-
ne grada Nebojša Crnogo-
rac, te načelnik SBO-a Bo-
jan Šoralov. Vence je polo-
žila i delegacija Komuni-
sta Subotice i Centra Tito. 
Obeležavanje Dana bor-
ca organizovala je Grad-
ska organizacija SUBNOR-
a Subotica.

Nakon komemorativne 
svečanosti, na Trgu žrtava 
fašizma, venci i cveće polo-
ženi su i na „Spomenik nji-
hovoj vernosti”, u Parku Fe-
renca Rajhla.

Predsednik boračke orga-
nizacije u Subotici Maksim 
Bakrač, podsetio je da je Dan 
borca, 4. jul, jedan od najve-
ćih praznika u našoj istoriji.

-U Beogradu je tada do-
neta odluka, da u pokore-
noj Evropi, koja do tada nije 
reagovala na agresiju, poč-
ne ustanak. Iako je to odje-
knulo Evropom i svetom, 
nacistička Nemačka s Hitle-
rom na čelu i njeni savezni-
ci, odmah su počeli odmaz-
du, bombardovanje po Srbiji 
i proglašeno je, da na svakog 
ubijenog Nemca, ide hiljadu 
ubijenih Srba. Naš narod je 
prihvatio Proglas o ustanku, 
a tri dana kasnije Ustanak je 
počeo u Beloj Crkvi, a epilog 
suprotstavljanja je naš na-
rod skupo platio - podsetio 

je Bakrač.
Praznik ustanka naroda 

Jugoslavije, slavljen je dece-
nijama, kao sećanje na Dan, 
kada je na sednici Central-
nog komiteta KPJ 1941. godi-
ne doneta odluka o podiza-
nju oružanog ustanka, dok 
je 7.jula počela oružana ak-
cija Rađevačke partizanske 
čete, pod komandom Žikice 
Jovanovića Španca.

Dan borca danas obeleža-
vaju boračka udruženja, kao 

nosioci čuvanja tradicije an-
tifašističke borbe, među ko-
jima su i delegacije Grad-
ske organizacije SUBNOR-a, 
Komunista Subotice i Cen-
tra “Tito”.

Bakrač je istakao, da se 
taj datum obeležava u spo-
men na naše slavne pretke 
koji su dali život u borbi za 
slobodu.

- Million i po ljudi je 
stradalo i mučeno, najviše 
Srba, Jevreja, Roma i drugih 

naroda. Na ovim prostori-
ma je bio veliki teror neka-
dašnjih mađarskih vlasti, a u 
ovoj grobnici sahranjeno je 
više od sedam hiljada ljudi 

- rekao je Bakrač, podsećaju-
ći da to obavezuje mlade ge-
neracije da neguju sećanje 
na poginule žrtve i borce za 
slobodu.

Obeležen 4. jul, Dan borca

Sećanje na hrabre i slavne pretke
Polaganjem venaca na Spomenik žrtvama fašizma, u Subotici je obeležen 4. jul — Dan borca. U ime Gradske upra-
ve i Skupštine grada, vence su položili Marko Marić, pomoćnik gradonačelnika Subotice, Nebojša Crnogorac, zame-
nik predsednika Skupštine Subotice i načelnik SBO-a, Bojan Šolarov

Društvo

Land art fest / 
Festival slame

u Tavankutu u okviru 
prekograničnog projekta Panona net 

– model upravljanja destinacijom
Otvoreni univerzitet Subotica Doo u partnerstvu sa Udru-

ženjem Slap iz Osijeka, Fondom Turistički klaster mikroregije 
Subotica-Palić, Gradom Vukovarom i  Opštinom Velika spro-
vodi projekat Panona net – Model upravljanja destinacijom u 
okviru Programa Interreg – IPA Program prekogranične sa-
radnje Hrvatska-Srbija.

Glavni cilj projekta je integracija prekogranične turističke 
ponude aktivnog i kulturnog turizma kroz zajedničku platfor-
mu za upravljanje destinacijama i zajednički poslovni model.

U okviru projekta, u organizaciji Otvorenog univerziteta 
Subotica, u periodu od 10.07. – 14.07.2021 u Tavankutu, u pro-
storijama Etno salaša Balažević, biće organizovan Land art 
fest / Festival slame. U okviru festivala biće organizovan mini 
sajam domaćih proizvoda, kulturno-umetnički i muzički pro-
gram kao i radionica kreiranja skulptura od slame za mlade i 
nakon završetka radionice izložba kreiranih skulptura. 

Land art je spoj umetnosti i prirode, umetnički pravac gde 
se umetnička dela stvaraju u prirodi koristeći prirodne ma-
terijale. Inspirisani žitnim poljima vojvođanske ravnice, kao 
glavni materijal za naš Land art fest smo izabrali slamu, a za 
mesto održavanja manifestacije Tavankut, centar slamarskog 
stvaralaštva.

Više informacija o projektu, negovim ciljevima, planiranim 
rezultatima i aktivnostima možete pronaći na Facebook stra-
nici projekta fb.com/panona.net kao i web sajtu www.pano-
natours.com.

Maksim Bakrač, 
predsednik SUB-
NOR-a podseća, 
da je Dan borca, 4. 
jul, jedan od naj-
većih praznika 
naše istorije i pod-
sećanje na hiljade 
stradalih ljudi

Autor: N. H. K

Venci su položeni i u ime lokalne samouprave Subotice i SUBNOR-a

Više od 7 hiljada žrtava stradalo je sa ovih prostora

Delegacija SBO-a sa načelnikom Bojanom Šoralovim



99. 7. 2021.225

Kultura

Rediteljka Vera 
Chytilova (Čeho-
slovačka, 1966), 
kreirala je jedno 
od najznačajni-

jih ostvarenja generacija šez-
desetih, „Bele Rade”, u kojem 
su izuzetne uloge imali Ivana 
Karbanová, Jitka Cerhová

Priča o dve devojke istog ime-
na, a različite boje kose, koje 
besciljno provode vreme zabav-
ljajući se i kršeći zabrane ušto-
gljene sredine, metaforično pri-
kazuje stanje stvari tokom ra-
nih šezdesetih, u Čehoslovač-
koj, pod budnim nadzorom kon-
zervativne totalitarističke sredi-
ne Istočnog Bloka.

U skladu s nemirnim duhom 
glavnih protagonistkinja i sam 
vizualni izraz rediteljke varira, 
od crno belih kadrova, do ek-
splozije boja na granici sa film-
skim eksperimentom, što je i 
privuklo međunarodnu pažnju 
svetske kritike i festivalskih kru-
gova. Ovako snažan početak ka-
rijere, za Veru Hitilovu, kao au-
torku u središtu patrijarhalnog 
sveta, nije doneo mnogo olak-
šanja za dalji tok filmske karije-
re, već naprotiv, povukao je za 

sobom dozu sumnjičavosti lo-
kalne javnosti prema slobod-
nom duhu koji propoveda. Usko-
ro su se njeni filmovi našli pod 
udarom cenzure, da bi se našla 
u situaciji, da narednih šest go-
dina ne dobije mogućnost sni-
manja novog filma. Za razliku 
od svojih kolega Miloša Forma-
na, Ivana Pasera i Jana Neme-
ca, koji su nakon praškog prole-
ća napustili Čehoslovačku, Hiti-
lova odlučuje da ostane i zapo-
činje rad na prestižnoj filmskoj 
akademiji FAMU, putem kojeg je 
iznedrile nove generacije stvara-
laca iz raznih krajeva sveta, uk-
ljučujući i neke od naših auto-
ra. Film “Bele Rade” ostaje pri-
mer slobode stvaralaštva koje 

objedinjuje umetničke prakse 
avangarde, performansa, cine-
ma veritea i feminizma u jedin-
stveno delo koje ne gubi na ak-
tuelnosti ni danas.

U skladu sa živopisnom i ra-
zigranom umetničkom for-
mom izloženih dela Vanje Su-
botić u Savremenoj Galeriji Su-
botica, film Vere Hitilove pred-
stavlja savršenu filmsku ilustra-
ciju, spremnu da iznova inspi-
riše i nadahnjuje generacije au-
torki, u borbi za ravnopravnost 
u svetu krojenom po muškim 
principima.

Projekcija filma je održana u 
Savremenoj galeriji Subotica, u 
četvrtak 8. jula, a uvodnu reč je 
održao Petar Mitrić.

„Bele Rade” nove generacije reditelja
Među najznačajnijim filmovima ere šezdesetih, u svetskoj kinemato-
grafiji, „Bele Rade”, film Vere Hitilove, najavljuje dolazak nove gene-
racije čehoslovačkih reditelja, koji će uskoro osvojiti gotovo ceo svet 
svežinom ideja i veštinom upotrebe tehnike filmskog izraza

Savremena galerija Subotica 

Festival Evropskog filma na Paliću, ove go-
dine se održava na više lokacija, među koji-
ma su jedinstvena Letnja pozornica na Pali-
ću, kao i bioskopi Eurocinema, Abazija i Lifka.

Tokom predfestivalskog programa i cen-
tralnog dela manifestacije, publici će biti 
predstavljeno više od 130 filmova iz svih kra-
jeva Evrope, u 15 različitih selekcija i program-
skih celina. Mnogi od filmova imaće svoju srp-
sku i regionalnu premijeru upravo na Paliću. 
Pored bogatog filmskog programa, publika će 
moći da uživa u brojnim dinamičnim pratećim 
sadržajima — koncertima, izložbama, promo-
cijama, radionicama i stručnim predavanjima.

Na Paliću će prvi put biti organizovana radio-
nica festivalske mreže MIOB („Moving Images 
Open Borders”) za blogere, vlogere i influense-
re. Na ovaj način FEF prati i savremene trendo-
ve u medijskom praćenju festivala, istovreme-
no se obraćajući novoj i mladoj publici, koja se 
tek upoznaje sa bogatstvom evropskog autor-
skog filma i jedinstvenog festivalskog iskustva.

Radionicu filmske kritike vodiće Nil Jang, 
selektor programa „Paralele i sudari” i „Mla-
di duh Evrope” na festivalu i Bora Anđelić, 
doajen filmske kritike u Srbiji i nekadašnji 
umetnički direktor FEST-a.

(Opširnije u narednom broju)

Udruženje Old 
timer Subotica 
slavi 25 godina 
od osnivanja, 
od 1996. godi-

ne u Subotici. Iz Udruženja 
ističu, da se za ovo vreme 
mnogo toga dogodilo, te da 
se formirao veliki tim sa sta-
rim oldtajmerima, motori-
ma, pa čak i biciklima. Jubi-
lej će biti svečano obeležen u 
subotu, 10. jula, u okviru Me-
đunarodnog susreta Old taj-
mera u Subotici, na Paliću i  
Zobnatici.

- Počeli smo kao entuzija-
sti, a danas imamo preko 50 
članova s oldtajmerima, koji 
su veliki kolekcionari i ljubite-
lji ovog sporta. Kroz druženje 
ćemo i prezentovati učesnici-
ma i gostima turistički poten-
cijal Subotice i Palića, banje 
Palić i okoline. U našim gara-
žama uspeli smo da prikupi-
mo preko 150 vozila, od kojih 
je trećina restaurirana i biće 
prilike da ih gosti vide u subo-
tu. Zahvaljujemo se Gradu Su-
botici, Park Paliću, ZOO vrtu 
Palić Ludašu i ostalim insti-
tucijama, koji su prepoznali 
ovu manifestaciju kao značaj-
nu za Suboticu i Palić — rekao 
je Tomislav Vidaković, pred-
sednik Udruženja Old timer 
Subotica.

Član Upravnog odbora 
Udruženja Risto Radulović, 
istakao je da se za manife-
staciju već prijavilo oko 80 
gostiju i oko 150 vozila, a da 

se očekuje isti broj posetila-
ca kao i ranije, iako se neka-
da ta manifestacija održava-
la tri, a ne jedan dan, kao ove 
godine.

- Ove godine susret se od-
žava samo jedan dan, u subo-
tu, 10 jula, zbog poznate epi-
demiološke situacije u našoj 

zemlji i u ostalim. Ipak ima-
ćemo goste iz drugih gradova 
i regiona, prijavilo se oko 80 
učesnika i gostiju. Okupljanje 
počinje oko 9 časova, na Trgu 
žrtava fašizma, gde su pro-
storije našeg Udruženja. Na-
kon toga, krenućemo ka Pa-
liću, gde će biti organizovana 
izložba old tajmera na Velikoj 
terasi na Paliću — pojasnio je 
Radulović

U subotu 10. jula, 24. Međunarodni
susreti Old tajmera

Oko 150 old tajmer 
lepotana u Subotici
Četvrt veka Udruženja Old timer Subotica, 
svečano će biti obeleženo sutra, u okviru 
Međunarodnog susreta old tajmera u Subo-
tici, na Paliću i Zobnatici

Autor: A. Šiška

U okviru mani-
festacije, gosti 
će moći da pose-
te ZOO vrt na Pali-
ću kao i svake go-
dine, a nakon toga 
oko 12 časova, kre-
nuće se na Zobna-
ticu, Beogradskim 
putem ka Aleksan-
drovu, najavili su 
organizatori.

Autor: N.H.K. 

Autor: N.H.K.

Počinje Festival evropskog filma na Paliću 

Palić središte evropske kulture
Ovogodišnje, 28. izdanje Festivala evropskog filma Palić, održaće se u 
tradicionalnom festivalskom terminu, od 17. do 23. jula, na Paliću i u 
Subotici, u organizaciji Otvorenog univerziteta Subotica
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Kako su najavi-
li organizato-
ri, ove godine 
neće biti takmi-
čara iz inostran-

stva, ali će konkurenciju či-
niti dvadesetak ekipa iz cele 
Vojvodine.

Marinko Piuković, direktor 
UBH „Dužijanca“ je istakao, 
da u takmičarskom delu pro-
grama, ocenjivaće se brzina ri-
sara, ali ne samo to.

— Važno je kako su poko-
sili, na kojoj visini, kako je ve-
zano snoplje, kako su poslaga-
ne krstine, da li je njiva ured-
na, da li je ostalo žita na njivi... 
Sve su to kategorije koje se bo-
duju — istakao je Piuković.

Reč je o programu 111. Du-
žijance, žetvenih svečanosti, a 
54. takmičenje se priprema go-
dinu dana, od setve žita, pre-
ko spremanja namirnica za ri-
sarski doručak i svega osta-
log što je vezano za ris, poput 
predstavljanja starih mašina i 
kosačica.

Prema rečima Ljiljane Dulić, 
potpredsednice UBH „Duži-
janca“, okupljanje risara je u 6 

sati ujutru, nakon toga, sle-
di izlazak na njivu, a u 6.45 je 
smotra risara. Pletenje uža po-
činje u 7 sati, potom stižu go-
sti, a risarski ručak je zakazan 
za 8 sati.

— U 9 sati će gradonačel-
nik Subotice, Stevan Bakić, 
zvonom sa bine označiti po-
četak takmičenja risara. Para-
lelno, od 10 do 12 sati je pri-

kaz rada na starim mašina-
ma, a biće i takmičenje u kuva-
nju tarane — istakla je Ljiljana 
Dulić, te dodala da će učenici 
OŠ „Vladimir Nazor“ pokaza-
ti nekadašnje dečije igre, dok 
će na bini nastupati folklorci 

„Bunjevačkog kola“. Proglaše-
nje najboljih risara je 12 sati.

Najatraktivnija manifesta-
cija svake Dužijance je takmi-
čenje risara, a ove godine 20-
tak ekipa iz Vojvodine takmi-
čiće se u ručnom košenju žita, 
kako se to nekada radilo, a naj-
bolju ekipu će oceniti žiri. Do-
ček gostiju, koji će karucama 
doći do njive i gde će ih doče-

kati domaćini takmičenja ri-
sara je predviđen u 7 i 25, a ri-
sarski ručak (doručak) za ta-
kmičare je u 8 sati. Nakon do-
ručka za risare i goste, uz tra-
dicionalnu slaninu i kiselnu 
posetioci će moći osetiti deo 

nekadašnje atmosfere žetve .
Početak takmičenja risa-

ra označiće zvonom gradona-
čelnik Stevan Bakić, a Udru-
ženje „Dužijanca“ poziva gra-
đane da dođu i dožive auten-
tičnost nekadašnjeg života na 
salašima.

Rad na starim mašinama, 
vršalicama, koje je pripremila 
firma „Agria“ biće u jutarnjim 
satima, biće proglašena i naj-
bolja ekipa u kuvanju tarane, 
koju će posetioci moći kupiti. 
Učenici OŠ „Vladimir Nazor“ 
iz Đurđina prikazaće, kako se 

nekada igrala dečija igra „Ka-
salisica“ na strnjiki, a na bini 
će se plesnim koreografijama 
predstaviti HKC „Bunjevačko 
kolo“.

Svečano proglašenje pobed-
nika Takmičenja risara, uruče-
nje nagrada i zahvalnica je u 
podne, kao završnica takmiče-
nja risara.

Šarenilo, raznolikost i za-
nimljivost ove manifestacije 
upotpuniće slikari, članovi Li-
kovne sekcije HKC „Bunjevač-
ko kolo“, koji će svoje impresi-
je preneti na slikarsko platno.

Za 30 godišnji 
rad u organizaci-
ji Takmičenja ri-
sara, Ubh „Duži-
janca“ će se ovom 
prilikom javno 
zahvaliti Mariji 
Kujundžić

UBH „Dužijanca“ organizuje sutra proglašenje najboljih risara

Takmičenje risara u Đurđinu

U organizaciji Udruženja bunjevačkih Hrvata „Dužijanca“, u subotu, 10. jula, na njivi, pored Crkve Svetog Josipa 
Radnika u Đurđinu, biće održano tradicionalno takmičenje risara u okviru programa 111. Dužijance

Autor: N.Stantić i Nela Skenderović
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Iako su znali da je pred 
njima težak posao, na 
suncu, bez hladovine, na 
nepreglednim njivama, 
Bunjevci su u ris kretali 

— sa pesmom. Uz pesmu su ra-
dili, s pesmom se vraćali na sa-
laše. Umorni, ali veseli, jer su 
znali da su uradili posao od izu-
zetne važnosti, kojim su se po-
starali da na stolu bude bar naj-
osnovnijeg - hleba.

Danas se zlatno zrno žita više 
ne skida ručno s njiva, na prave se 
kamare, ne čeka se vršalica, ali je 
svako, ko je bar malo vezan za ze-
mlju, dobro upoznat s brigom od 
momenta dok zrno, povereno ze-
mlji i Bogu na čuvanje, ne stigne 
do stola, u vidu novog hleba. Baš 
zato se u bunjevačkoj zajednici i 
trude, da sačuvaju sve stare obi-
čaje, pa i ris, iz kojeg je, proiste-
kla Dužijanca — zahvala Bogu za 
žito, za hleb, za život.

Tako je i u organizaciji Usta-
nove kulture „Centar za kulturu 
Bunjevaca“, na salašu Mirka i Sla-
vice Babičković, a na njivi Jose i 
Ane Cvijanov, održan prikaz tra-
dicionalnog košenja žita — risa, 
kao jedan deo proslave nacional-
nog praznika Bunjevaca — „Dana 
Dužijance“.

Ris je i uvod u Dužijancu, jer su 
nekadašnje dužijance upravo i na-
stale, kao zahvala Bogu za žito, za 
hleb, kao prilika da se vredni lju-
di provesele, nakon teškog posla.

— Danas, kada je sve drugači-
je, sećamo se kako su to naši sta-
ri radili. Trudimo se da sačuva-
mo stare običaje, ali i da okupimo 
naše ljude, naše zemljoradnike. 
Želimo da čujemo kako su, kako 
žive, čemu se raduju, sa kakim 
se nevoljama susreću — istakla 
je dr Suzana Kujundžić Ostojić, 
predsednica Nacionalnog saveta 

bunjevačke nacionalne manjine. 
Naglasila je i kako ovaj nacional-
ni praznik Bunjevci obeležavaju 
nizom manifestacija, od Svetog 
Marka do Velike Gospojine, od-
nosno od 25. aprila do 15. avgusta.

Domaćin, Mirko Babičković, 
potvrdio je, da je salaš o kome 
vodi računa jedan od najstarijih 
na putu od Subotice do Sente, te 

da se sića kako je, ko dete, uče-
stvovao u risu.

— Za zemljoradnike je ovo naj-
važniji dan u godini, jer bi obav-
ljen ris značio da je za jednu fami-
liju obezbeđen hleb za celu godi-
nu. U posao je bila uključena čita-
va familija, svako je radio spram 
svojih mogućnosti. Što se salaša 
tiče, pravljen je negde 1895. Reč je 
o tradicionalnoj gradnji, nabijani-
ca je, zimi je vruće, kada se ugreje, 
a leti, kada hoću da se malo odmo-
rim, obavezno moram da se po-
krijem. Ima posla oko njega, tre-
ba ga svake godine mazati blatom, 
krečiti, ali sve vredi. Volim da do-
đem na salaš, imam malo ovaca, 
bavim se trkačkim konjima...

Risa se dobro seća i Grgo Pe-
ćerić, koji je, kao momak, aktivno 
učestvovao u ovom teškom poslu.

— Domaćini bi obilazili njive, 
pod zubom bi ocenili, da li je žito 

spremo za košenje. Posle risa, žito 
bi se nosilo na kamaru, čekala bi 
se vršalica i imao sam prilike da, 
kao mladić, radimi na toj mašini. 
Bio je to težak poso, ali je proticao 
uz pesmu i veselje — ističe Peće-
rić, a Marija Bošnjak dodaje, da je, 
kao dete, nosila i bacala uža, nosi-
la vodu, a sad učestvuje u celom 
procesu.

— Sada se ris radi samo za po-
kazivanje, tehnologija je uznapre-
dovala, ali je značaj isti. Ako je do-
bar rod žita, bilo bi dosta hleba, a 
hleb je osnovna namirnica.

Podrška naporima Bunjevaca 
u nameri čuvanja svojih običaja, 
stigla je i od Pokrajinskog sekre-
tarijata za obrazovanje, propise, 
upravu i nacionalne manjine — 
nacionalne zajednice.

— Od izuzetnog značaja je, da 
se ovakve manifestacije održa-
vaju, da se obeležavaju nacional-
ni praznici, da se čuva multi-et-
nički karakter Vojvodine — po-
ručila je Milinka Hrćan, iz ovog 
Sekretarijata.

Konačno, risarima je srećan rad, 
a domaćinu dobar rod, poželeo 
Stevan Bakić, gradonačelnik Subo-
tice, koji se, na njivi i sam oprobao 
u košenju žita i oštrenju kose.

— Počastvovan sam što sam 
bio na imanju dobrih domaćina i 
prisustvovo tako važnom poslu, 
kojim se približavamo „Danu Du-
žijance“. Košenjem žita, na ovaj 
način se čuva tradicija, neguje se 
uspomena na stare dane, podse-
ćamo se koliko je nekada bilo po-
trebno truda, marljivosti i fizič-
ke snage, kako bi se pokosilo žito 
sa beskonačnih bačkih njiva, neka 
nove generacije osete, kako je ova 
velika porodična obaveza jačala 
jedno domaćinstvo — naglasio je 
Gradonačelnik Subotice.

Nakon što je risarska banda, 
uz pesmu stigla na salaš, domaći-
ni su sačekali da bandaš podnese 
izveštaj kako je ris uspeo, koliki je 

rod i kakog je kvaliteta žito, a po-
sle predaje vinca je usledilo i kolo, 
veselje nakon važnog i teškog po-
sla — počinjala je „Dužijanca“.

U organizaciji UK „Centar za kulturu Bunjevaca“ održan ris

Ris jača porodicu i čuva tradiciju
Posao risara čuva tradicija, čuva se sećanje na naše stare, ali se i mladima pokazuje, kako su velike obaveze 
jačale domaćinstvo - istakao je gradonačelnik Bakić 

Autor: N. Stantić

Iz momčenja — u ris
Iako je rođen 1945. godine, Grgo Pećerić na njivi nije 

zaostajo za mlađim risarima — naprotiv, telo naučeno na 
težak posao, uz bistru glavu, delovalo je kao neka mašina 
među risarima. Kosi, naoštri, poveži, otkivaj i tako ponovo. 
Seća se bać Grgo, kako je kao mladić kosio.

— Jedne godine smo brat i ja bili u momčenju, a bilo je 
vreme risa. Kad smo došli kući, baćo nas je sačekao i do-
govorili smo se da nećemo ni ići na spavanje, nego ćemo 
odmah na njivu. Pripremili smo uža, ručali, pa onda krenuli 
da kosimo. Brat i ja smo kosili, dok su tata i mlađi brat ru-
kovetali, i tako smo odradili dva lanca žita (oko 2,5 jutra).

Stevan Bakić  i dr Suzana Kujundžič Ostojić među domaćinima

Zna se ko kosi a ko vodu nosi

Gradonačelnik Stevan Bakić oprobao se u košenju

Užina posle napornog posla 
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Na prostoru Radano-
vačke šume, 6. jula, 
oko 14 časova izbio je 
požar, usled posledi-
ce paljenja sena - na 

traktoru. Prema nezvaničnim in-
formacijama, uzrok nastanka poža-
ra bila je varnica iz auspuha trakto-
ra, koja je zapalila seno na prikolici, 
a potom se požar proširio na okolno 
rastinje i šumu.

Vozač traktora je, u pokušaju da 
ugasi požar zadobio opekotine dru-
gog stepena i zbrinut je u Opštoj bol-
nici, a sada je u dobrom stanju. Na lice 
mesta izašlo je oko 20 vatrogasnih eki-
pa iz Subotice, Sombora, Novog Sada 
i drugih opština, koji su se, prema re-
čima načelnika SBO, Bojana Šoralova, 
borili do 18 sati, kada su požar stavili 
pod kontrolu.

-Izbijanjem požara, izgorelo je oko 
20 hektara šume, koja je pod zaštitom. 
U pitanju je zaštićeno područje prvog 
i drugog stepena, što je ogromna šte-
ta. Zahvaljujući brzoj i efikasnoj inter-
venciji Vatrogasne brigade Subotica, 
sprečena je katastrofa veće razmere. 
Meštani koji žive u blizini mesta po-
žara, takođe su pravovremeno reago-
vali, zaštitili su svoja imanja, tako da 
nije pričinjena materijalna šteta, a pri-
metili smo da su pčelari povukli svo-
je košnice iz šume. Meštani su pomo-
gli, lopatama prilikom gašenja požara i 
ja im se iskreno zahvaljujem, kao i va-
trogasnim brigadama, koji su učestvo-
vali u gašenju požara. Imali smo i sve-
stranu pomoć zaposlenih u Vojvodina 
šume i JKP „Čistoća i zelenilo“, kao i 
JKP „Palić-Ludaš“, koji su dali svoj do-
prinos u gašenju požara. —

Šoralov dodaje, da je službama na 
ruku išla činjenica, da nije bilo vetra, koji 
bi dodatno rasplamsao požar, nakon 
čega bi razmere štete bile znatno veće.

-Požar se nije širio, napravio se 
obruč i sprečeno je dalje širenje pla-
mena. Najveći problem bila je borova 
šuma, gde i dalje ima žara ispod boro-
vih iglica, što je opasnost i pretnja. Iz 
tog razloga, vatrogasne brigade dežu-
raju na terenu, pregledaju teren i na-

stoje da u ovim danima, kada je viso-
ka temperatura, spreče eventualno 
novi požar. S obzirom da nije bilo ve-
tra, životinje nisu bile ugrožene, povu-
kle su se na bezbedno iz šume, tako da 
je ogromna većina ekosistema zaštiće-
na, ali nažalost oko 20 hektara šume je 
stradalo-ističe Šoralov.

Kako saznajemo, vatrogasci iz No-
vog Sada, Subotice i Sombora još bdi-
ju nad šumom, zbog žara koji tinja is-
pod borovih iglica na ogromnoj povr-
šini. Požar koji je uništio oko 20 hek-
tara Radanovačke šume stavljen je, 

posle petočasovne borbe u utorak 6. 
jula pod kontrolu u večernjim satima, 
zahvaljujući vatrogascima, šumarima i 
meštanima.

Najverovatnije da je uzrok poža-
ra, u blizini državne granice sa Ma-
đarskom, na oko 500 metara od prvih 
kuća i vikendica u subotičkom naselju 
Veliki Radanovac, varnica iz auspuha 
traktora kojim je prevozio seno A. Ć.

Kako saznajemo, nesrećni ćovek je 
pokušao da ugasi požar, međutim, va-
tra je zahvatila okolno rastinje, a za-
tim deo šume i počela da se širi. Trak-
torista je tom prilikom zadobio ope-
kotine drugog stepena, zbrinut je u 
Opštoj bolnici Subotica. Primljen je u 
hiruršku šok sobu, ali je kasnije preba-
čen na Odeljenje hirurgije, nije život-
no ugrožen i vitalno je stabilan.

Šoralov, načelnik SBO, rekao je, da 
je požar izbio na oko dva kilometra od 
Tresetišta, ali uprkos brzoj i uspeš-
noj reakciji Vatrogasne brigade Subo-
tica, uništeno je 20 hektara, što je ve-
lika katastrofa. Domaćinstva nisu za-
hvaćena požarom, pčelari su povukli 
košnice.

-Zahvaljujem se Vatrogasnoj bri-
gadi Novog Sada i Sombora, koji su i 
dalje na terenu. Napravljen je obruč 
i sprečeno je dalje širenje plamena. 
Najveća borba je bila kada je zahva-
ćena šuma, životinje su izbegle po-
žar, ali, na žalost, 20 hektara pod-
ručja pod prvim i drugim stepenom 
zaštite - uništeno je.

Varnica iz auspuha, uzrok velikog požara u Radanovačkoj šumi

Istraga će utvrditi či-
njenice, da li je zaista 
požar izazvala varni-
ca iz auspuha trak-
tora, ali sve dok tra-
je preventivno gaše-
nje požara, istraga ne 
može biti započeta

Autor: B. Nikolić, V.K.B.

Vatrena stihija progutala 
20 hektara šume

Vatrogasci sprečili veću katastrofu hitnom reakcijom, izgorele ogro-
mne površine šume, pod prvim i drugim stepenom zaštite 

Bojan Šoralov

    In memoriam

Bela 
Duranci
(1931-2021)

Bela Duranci, istoričar umetnosti i počasni gra-
đanin Grada Subotice, preminuo je 1. jula 2021. go-
dine, u 90. godini života.

Kao prvi diplomirani istoričar umetnosti u Subo-
tici, Duranci je neumorno otkrivao prošlost i spo-
znavao savremenost, istrajno pišući, pripovedaju-
ći i šireći znanja, do kojih je dolazio. Za svoj rad, 
nagrađen je brojnim profesionalnim priznanjima i 
ljubavlju svih onih, kojima je njegov rad oplemenio 
život.

Ujedinjeni u bolu, Gradski muzej Subotica, Me-
đuopštinski zavod za zaštitu spomenika kulture Su-
botica i Savremena galerija Subotica izražavaju sa-
učešće Durancijevoj porodici.

Komemoracija velikog umetnika, književnika, 
istoričara umetnosti i velikog čoveka, održana je u 
subotu, 3. jula 2021. godine, u 9 časova, u Velikoj 
većnici Gradske kuće, a sahrana u 11 časova, istog 
dana na Bajskom groblju.

Gradski muzej Subotica
Međuopštinski zavod za zaštitu spomenika kul-

ture Subotica
Savremena galerija Subotica

    In memoriam

Miloš 
Ignjatović
(1933-2021)

Dugogodišnji novinar i urednik novosadskog „Dnev-
nika” i višegodišnji novinar i urednik Subotičkih novi-
na, Miloš Ignjatović, preminuo je 17. juna, 2021. godine, 
u 88. godini. Ignjatović je bio među doajenima profesi-
onalnog novinarstva, ali i u sportskom životu ostavio je 
trag, kao jedan od osnivača Džudo kluba “Spartak” i Gi-
mnastičkog društva “Partizan”.

Miloša Ignjatovića znamo po brojnim tekstovima 
o društvenim zbivanjima u Srbiji, u ranijem vreme-
nu i sistemima, u kojima je pratio političke i društve-
ne tokove i promene, bio je hroničar vremena, ne ret-
ko s kritičkim osvrtima. U pripremi je imao i knjigu 
vo sećanjima na NATO bombardovanja SR Jugoslavije 
(1999), čijim sadržajem je želeo da ostavi pisani trag, 
da je kampanja bombardovanja 24. marta te godine, 
započeta bez saglasnosti Ujedinjenih nacija, da je tra-
jala jedanaest nedelja i jedan dan. Od važnosti su bile 
iznete činjenice, da je obustavi bombardovanja pret-
hodio i Kumanovski sporazum, potpisan 9. juna, te 
godine, između međunarodnih bezbednosnih snaga, 
KFOR-a i Vlade Savezne Republike Jugoslavije. Akci-
ja razaranja bila je poznata pod imenom Operacija ple-
meniti nakovanj, dok je kod nas, kako je Miloš naveo, 
korišćen zajedljiv naziv, Operacija milosrdnog anđela.

Miloš Ignjatović, kao da je predosećao, da mož-
da knjiga neće ugledati svetlo dana, ponudio je delo-
ve sadržaja svoje neobjavljene knjige, Novim Subotič-
kim Novinama, koje su u desetak nastavaka, ove godi-
ne, objavljivale feljton pod nazivom „U zagrljaju Milo-
srdnog anđela”, a feljton svedoči i o životu građana Su-
botice, u tom nemilosrdnom vremenu ubijanja neduž-
nih ljudi i razaranja naše zemlje.

Miloš Ignjatović je sahranjen u ponedeljak, 21. 
juna, na groblju u subotičkom naselju Aleksandrovo.

Redakcija Novih Subotičkih Novina
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Javno nadmetanje-licitacija broj 07-2021 će se održati dana 21.07.2021. godine (sreda) sa 
početkom u 11,00 časova u prostorijama AD “Tržnica”, Matije Gupca 50, Subotica.

Javno nadmetanje–licitacija se raspisuje za prodajna mesta na pijaci: Robna pijaca “Mali 
Bajmok” (Buvljak), Somborski put 79, Subotica 

 
1. Robna pijaca “Mali Bajmok” (Buvljak) 

2. Veličina i tehničke karakteristike prodajnih prostora:
Robne tezge su veličine 2x1 metar sa boksom za skladištenje i čuvanje robe, zapremi-

ne 2 m3. 
Rashladne vitrine su veličine 2x1 metar sa vitrinom za odlaganje i prodaju, odnosno bok-

som za skladištenje lako kvarljivih proizvoda koji zahtevaju plusni režim hlađenja (+2 - +4 
°C), ukupne zapremine 2 m3.  

Poslovni prostori su izgrađeni od čvrstog materijala, kao samostalne prodajne jedinice, i 
namenjeni su obavljanju delatnosti zanatskih radnji.

3. Delatnosti koje se mogu obavljati na prodajnim prostorima i obaveze zakupca u 
vezi sa njegovim korišćenjem:

Robne tezge i prodajni prostori (boks tezge) su namenjeni prodaji zanatskih proizvoda i/
ili druge robe široke potrošnje, koje se, u skladu sa odredbama Zakona o trgovini, mogu iz-
dati u zakup vlasnicima zanatskih (SZR) ili trgovačkih radnji (STR).

Rashladne vitrine su namenjene vlasnicima zanatskih (SZR), trgovačkih radnji (STR) i 
registrovanih poljoprivrednih gazdinstava koji poseduju Rešenje Uprave za veterinu o is-
punjenosti propisanih veterinarsko-sanitarnih uslova i kojima je dodeljen veterinarski kon-
trolni broj.

Poslovni prostori su namenjeni obavljanju delatnosti zanatskih i trgovačkih radnji. 

4. Pravo učešća na javnom nadmetanju–licitaciji 
Pravo učešća na javnom nadmetanju–licitaciji imaju pravna i fizička lica, preduzetnici, 

preduzeća i vlasnici registrovanih poljoprivrednih gazdinstava. Jedan učesnik može uče-
stvovati u procesu javnog nadmetanja-licitacije za više prodajnih prostora.

Prijave za javno nadmetanje-licitaciju 07-2021 se zaključuju 16.07.2021. godine u 12,00 
časova.

Svi učesnici imaju obavezu da do zaključenja prijava AD “Tržnica”dostave popunjenu pri-
javu za javno nadmetanje-licitaciju sa pratećom dokumentacijom, odnosno uplate depozit.

Nakon evidentiranja prijave, konstatacije da je uredno popunjena, da sadrži svu prateću 
dokumentaciju i da je finansijska služba AD “Tržnica” evidentirala uplatu depozita u pred-
viđenom roku, prijavljeni se najkasnije 30 minuta pre početka, registruju kao učesnici jav-
nog nadmetanja–licitacije.

Kada se učesnik prijavi na javno nadmetanje–licitaciju za korišćenje više od jednog pro-
dajnog prostora, depozit uplaćuje za svaki prodajni prostor koji će licitirati.

Komisija za dodelu prodajnih prostora na pijacama će prihvatiti samo uredno popunje-
ne prijave sa pratećom dokumentacijom, a učesnici mogu licitirati samo prodajne prostore 
koje su naveli u prijavi i za njih uplatili depozit.

Na javnom nadmetanju–licitaciji  ne mogu učestvovati korisnici koji u prethodnom peri-
odu nisu uredno izmirivali obaveze prema AD “Tržnica”, odnosno korisnici kojima je zbog 
ne pridržavanja odredbi po osnovu Odluke o pijačnom redu ili drugih propisa raskinut ugo-
vor o korišćenju prodajnih prostora na pijacama kojima upravlja AD “Tržnica”.

Na javnom nadmetanju–licitaciji ne mogu učestvovati ponuđači koji su na nekom od 
predhodnih postupaka (licitacija ili zatvorena ponuda) stekli pravo korišćenje prodajnog 
prostora, a nisu u predviđenom roku uplatili izlicitirani ili ponuđeni iznos.

5. Depozit 
Depozit za učešće na javnom nadmetanju-licitaciji iznosi 50% od početne cene. Depozit 

se  uplaćuje za svaku prijavu za licitaciju. Depozit se uplaćuje na tekući račun AD „Tržnica”  
Subotica  broj 330-2000095-30 sa pozivom na broj D-07/2021.

Validnim uplatama se smatraju uplate depozita koje je finansijska služba AD “Tržnica” 
evidentirala dan pre održavanja javnog-nadmetanja licitacije.

Učesnicima koji nisu ostvarili pravo na korišćenje prodajnog prostora, uplaćeni de-
pozit će biti vraćen na račun u roku od 3 dana po potpisivanju ugovora sa najpovoljnijim 
ponuđačem.

Učesnici koji Odlukom dobiju prodajni prostor na korišćenje imaju obavezu da izliciti-
rani iznos za prvi mesec zakupa, umanjen za iznos uplaćenog depozita, uplate na račun AD 
“Tržnica” najkasnije do 5. u mesecu.

6. Početna cena i licitacioni iznos (korak)
Početna licitaciona cena utvrđena je u iznosu od od 6.120,00 do 19.960,00 dinara i odno-

si se na mesečnu cenu zakupnine prodajnog prostora koji je predmet licitacije. 
Licitacioni iznos (korak) je 500,00 RSD. U cenu je uračunat PDV.

7. Izbor najpovoljnijeg ponuđača
Izbor najpovoljnijeg ponuđača vrši se primenom kriterijuma visine ponuđene zakupni-

ne. Odluka o dodeli prodajnih prostora, koju na predlog Komisije za davanje u zakup pro-
dajnih prostora na pijacama, donosi direktor AD „Tržnica“, biće doneta u roku od najviše 7 
dana od dana održavanja javnog nadmetanja-licitacije.

Ugovori o zakupu izlicitiranih prodajnih prostora po javnom nadmetanju-licitaciji 07-
2021 potpisuju se na period od 01.08.2021. do 31.07.2022. godine.

Ukoliko ponuđač koji je ponudio najveći iznos mesečne zakupnine ne zaključi Ugovor ili 
ne ispuni druge uslove u predviđenom roku, smatra se da je odustao od ponude. U slučaju da 
je ponuđač odustao, direktor AD “Tržnica” će raspisati novo javno nadmetanje - licitaciju.

8. Način oglašavanja javnog nadmetanja–licitacije i saopštavanje rezultata
Javno nadmetanje-licitacija broj 07-2021 će se održati dana 21.07.2021. godine (sreda) sa 

početkom u 11,00 časova u prostorijama AD “Tržnica”, Matije Gupca 50, Subotica.
Oglas o javnom nadmetanju–licitaciji objavljuje se 09.07.2021. godine u  nedeljniku “Su-

botičke novine”, na web portalu društva na adresi http://www.subotickatrznica.rs, na ogla-
snim tablama u sedištu društva i na pijacama kojima upravlja AD “Tržnica”.

O javnom nadmetanju–licitaciji Komisija sačinjava zapisnik i Odluku o izboru najpovolj-
nijeg ponuđača. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača nakon sprovedenog postupka jav-
nog nadmetanja–licitacije, objavljuje se na oglasnim tablama u preduzeću i na pijacama, od-
nosno na web portalu AD “Tržnica” na adresi http://www.subotickatrznica.rs/.

Učesnicima će Odluka o dodeli prodajnih prostora na korišćenje biti dostavljena u pisa-
nom obliku, lično ili na adresu iz obrazca prijave za javno nadmetanje-licitaciju u roku  od 3 
dana od dana donošenja Odluke o dodeli prodajnih prostora.

Sve dodatne informacije zainteresovani mogu dobiti u kancelariji AD “Tržnica” na Rob-
noj pijaci “Mali Bajmok” (kod naplatne rampe), Somborski put 79, svakog radnog dana od 
8 do 12 časova.

DIREKTOR AD “TRŽNICA”
Branislav Joka

Na osnovu Pravilnika o načinu davanja u zakup prodajnih prostora na pijacama (broj 50/02 od 26.03.2018. godine), Pravilnika o izmeni i dopuni pravilnika o na-
činu davanja u zakup prodajnih prostora na pijacama (broj 37/2019 od 24.09.2019. godine) i Odluke direktora Akcionarskog društva “Tržnica” Subotica (broj 302/21 
od 05.07.2021. godine), raspisuje se:

O G L A S
ZA JAVNO NADMETANJE–LICITACIJU ZA IZDAVANJE U ZAKUP SLOBODNIH 

PRODAJNIH PROSTORA NA  PIJACAMA KOJIMA UPRAVLJA AD “TRŽNICA” SUBOTICA

 
 

2 
 

RB 
 

BROJ 
PRODAJNOG MESTA 

NAMENA 
PRODAJNOG MESTA 

POČETNA SUMA  
ZA LICITACIJU 

1 
 
 

Hala I,  4 tezge broj: 
0101010242, 0101010414, 0101010502, 0101010651 
 

tezge za prodaju zanatskih 
proizvoda i (ili) druge robe 
široke potrošnje (SZR, STR) 

16.800,00 RSD 
 
 

2 
 
 
 
 
 

Hala I, 17 tezgi broj: 
0101010117, 0101010262, 0101010314, 0101010361, 
0101010406, 0101010407, 0101010409, 0101010410, 
0101010426, 0101010509, 0101010510, 0101010511, 
0101010527, 0101010529, 0101010605, 0101010626, 
0101010636 

tezge za prodaju zanatskih 
proizvoda i (ili) druge robe 
široke potrošnje (SZR, STR) 
 
 

15.000,00 RSD 
 
 
 
 
 

3 
 
 

Hala II, 1 tezga broj: 
0102011406 
 

tezge za prodaju zanatskih 
proizvoda i (ili) druge robe 
široke potrošnje (SZR, STR) 

16.800,00 RSD 
 
 

4 
 
 

Hala II, 6 tezgi broj: 
0102011114, 0102011119, 0102011120, 0102011221, 
0102011315, 0102011424 

tezge za prodaju zanatskih 
proizvoda i (ili) druge robe 
široke potrošnje (SZR, STR) 

15.000,00 RSD 
 
 

5 
 
 

Hala II, 1 tezga broj: 
0102011023 
 

tezge za prodaju zanatskih 
proizvoda i (ili) druge robe 
široke potrošnje (SZR, STR) 

7.800,00 RSD 
 
 

6 
 
 

Hala III, 1 tezga broj: 
01030130515 
 

tezge za prodaju zanatskih 
proizvoda i (ili) druge robe 
široke potrošnje (SZR, STR) 

7.620,00 RSD 
 
 

7 
 
 
 
 

Hala III, 10 tezgi broj: 
01030130210, 01030130310, 01030130311, 
01030130312, 01030130313, 01030130404, 
01030130405, 01030130406, 01030130407, 
01030130716 

tezge za prodaju zanatskih 
proizvoda i (ili) druge robe 
široke potrošnje (SZR, STR) 
 
 

6.120,00 RSD 
 
 
 
 

8 
 
 
 

Hala IV, 3 tezge broj: 
0104014512, 0104014513, 0104014625 
 
 

tezge za prodaju zanatskih 
proizvoda i (ili) druge robe 
široke potrošnje (SZR, STR) 
 

9.600,00 RSD 
 
 
 

9 
 
 
 
 

 

Hala IV, 13 tezgi broj: 
0104014115, 0104014116, 0104014117, 0104014208, 
0104014209, 0104014310, 0104014314, 0104014412, 
0104014425, 0104014426, 0104014521, 0104014713, 
0104014808 
 

tezge za prodaju zanatskih 
proizvoda i (ili) druge robe 
široke potrošnje (SZR, STR) 
 
 
 

7.800,00 RSD 
 
 
 
 

 
10 

 
 

PLATO “0”, 2 tezge broj: 
0105010066, 0105010089 
 

tezge za prodaju zanatskih 
proizvoda i (ili) druge robe 
široke potrošnje (SZR, STR) 

 
10.150,00 RSD 

 
11 

 
 

PLATO “0”, 2 tezge broj: 
0105010053, 0105010111 
 

tezge za prodaju zanatskih 
proizvoda i (ili) druge robe 
široke potrošnje (SZR, STR) 

7.800, 00 RSD 
 
 

12 
 
 
 

DVORIŠTE, boks tezga: 
Tezga broj 0107010409 i 0107010410 koje se izdaju 
kao jedan prodajni prostor 
 

tezge za prodaju zanatskih 
proizvoda i (ili) druge robe 
široke potrošnje (SZR, STR) 
 

19.960,00 RSD 
 
 
 

13 
 
 

DVORIŠTE, 2 tezge broj: 
0107010210, 0107010278 
 

tezge za prodaju zanatskih 
proizvoda i (ili) druge robe 
široke potrošnje (SZR, STR) 

11.160,00 RSD 
 

 

Oglasi
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I ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Јавни радови су мера активне политике за запошљавање коју организује 
Град Суботица уз пословно техничку сарадњу са Националном службом за 
запошљавање Филијала Суботица (у даљем тексту Национална служба) на којима 
се ангажују незапослена лица у циљу очувања и унапређења радних способности 
незапослених, као и остваривања одређеног друштвеног интереса.

Послодавац – извођач јавног рада може организовати спровођење јавних радова 
уколико укључи незапослена лица пријављена на евиденцију Националне службе 
за запошљавање Филијалa Суботица- Град Суботица  из следећих категорија:

1. Роми,
2. особе са инвалидитетом,
3. лица која посао траже дуже од 12 месеци, 
4. радно способни корисници новчане социјалне помоћи,
5. млади до 30 година,
6. лица старија од 50 година.

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

Максимална дужина трајања јавног рада је четири месеца, у складу са    
расположивим финансијским средствима.

Уговором о привременим и повременим пословима утврдиће се број радних 
дана за свако лице укључено у јавни рад.

Јавни радови се могу спроводити у областима:

- одржавања и заштите животне средине и природе,
- одржавања и обнављања јавне инфраструктуре, 
- социјалне заштите и хуманитарног рада.

Средства намењена за организовање спровођења јавних радова користе се за:

• исплату накнаде за обављен посао лицима ангажованим на јавним 
радовима по основу уговора о привременим и повременим пословима, у висини 
до 25.000,00 динара по лицу, на месечном нивоу за пун фонд радних часова, 
односно сразмерно времену радног ангажовања на месечном нивоу, увећану 
за припадајући порез и доприносе за обавезно социјално осигурање; наведена 
накнада обухвата и трошкове доласка и одласка са рада;

• накнаду трошкова спровођења јавних радова послодавцу, у свим 
областима, једнократно, у висини од:

• 1.000,00 динара по лицу за јавне радове који трају месец дана,
• 1.500,00 динара по лицу за јавне радове који трају два месеца,
• 2.000,00 динара по лицу за јавне радове који трају три и четири месеца;

• накнаду трошкова обуке: у једнократном износу од 1.000,00 динара 
по ангажованом лицу које је завршило обуку која се у зависности од врсте и 
сложености послова може организовати по интерном програму послодавца 
извођача јавног рада или програму образовне установе. По завршетку обуке лицу 
се издаје интерна потврда о стеченим компетенцијама или јавно призната исправа 
уколико је обуку реализовао јавно признати организатор активности образовања 
одраслих

II УСЛОВИ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВЕ
Право учешћа на Јавном конкурсу за организовање спровођења јавних 

радова на којима се ангажују незапослена лица имају извођачи јавних радова са 
територије Града Суботице и то:

• јавно комунална предузећа
• установе социјалне заштите
• удружења грађана која су регистрована за области у којима се реализују 

јавни радови

Право на доделу средстава за организовање спровођења јавног рада 
послодавац – извођач јавног рада може да оствари под условом да је измирио 
раније уговорне и друге обавезе према Националној служби и Граду Суботица, 
осим за обавезе чија је реализација у току, уколико исте редовно измирује.

III ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВЕ Документација за подношење пријаве:
• попуњена пријава за спровођење јавног рада на прописаном обрасцу, са 

детаљно разрађеним активностима у термин плану;
• фотокопија решења надлежног органа о упису у регистар, уколико 

послодавац – извођач јавног рада није регистрован у АПР-у; 
• фотографије места извођења јавног рада – за јавне радове који 

се спроводе у области одржавања и заштите животне средине и природе и 
одржавања и обнављања јавне инфраструктуре (максимално три фотографије за 
сваку локацију);

• фотокопија лиценце за пружање услуга, у складу са прописима у области 
социјалне заштите – за јавне радове који се спроводе у области социјалне заштите, 
односно који се односе на пружање појединих услуга социјалне заштите (дневне 
услуге у заједници – помоћ у кући и др., услуге подршке за самостални живот – 
персонална асистенција и др.);

• информације о корисницима услуга (број и структура) – за послодавцa – 
извођачa јавног рада из области социјалне заштите и хуманитарног рада.

Уколико послодавац – извођач јавног рада организује обуку, неопходно је 
приложити интерни програм обуке или програм образовне установе на прописаном 
обрасцу Националне службе, као и биографију инструктора/предавача, осим 
послодавца – пружаоца услуга социјалне заштите, који подлеже обавези 
оспособљавања новозапослених у складу са законом. 

Национална служба задржава право да тражи и друге доказе и документацију 
од значаја за спровођење поступка одлучивања о одобравању средстава за 
спровођење јавних радова. 

Национална служба у сарадњи са послодавцем врши селекцију незапослених 
лица која ће бити укључена у јавни рад.

Начин подношења пријаве

Пријава за спровођење јавног рада подноси се у два примерка  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 Града 
Суботице www.subotica.rs и сајту Националне службе за запошљавање www.nsz.
gov.rs

 Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

ГРАД СУБОТИЦА НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА 
ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ

На основу члана 43 став 1 тачка 7 Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености („Сл. гласник РС“, бр. 36/09, 88/10, 38/15, 113/17 – др. закон и 
113/17), члана 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), чл. 94 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 2021. годину и Споразума о уређивању међусобних права и обавеза у 
реализацији мера активне политике запошљавања за 2021. годину број 2108-101-6/2021 од 5.07.2021.

ГРАД СУБОТИЦА  И НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ
 Расписују

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ОРГАНИЗОВАЊЕ СПРОВОЂЕЊА ЈАВНИХ РАДОВА НА КОЈИМА СЕ АНГАЖУЈУ 

НЕЗАПОСЛЕНА ЛИЦА У 2021. ГОДИНИ

Oglasi
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IV ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ
Одлука о одобравању средстава за спровођење јавног рада доноси се на основу 

ранг-листе, а након провере испуњености услова Јавног конкурса и бодовања 
поднете пријаве, односно приложене документације послодавца – извођача јавног 
рада од стране Националне службе Филијала Суботица, уз предходну сагласност 
Града Суботице на формирану ранг-листу, у року од 15  дана од дана истека Јавног 
конкурса. Изузетно, пријаве које испуњавају услове Јавног конкурса, а по којима 
није позитивно одлучено у наведеном року, могу бити поново узете у разматрање 
уколико се за то стекну услови.

Национална служба и Град Суботица приликом одлучивања процењују 
оправданост укључивања броја лица и/или трајања јавног рада из пријаве.

Списак послодаваца – извођача којима је одобрено спровођење јавних радова 
се објављује на огласној табли надлежне филијале Националне службе.

V ЗАКЉУЧИВАЊЕ УГОВОРА
Послодавац – извођач јавног рада је дужан да након донете одлуке о одобравању 

средстава за спровођење јавног рада, а пре закљученог уговора о спровођењу 
јавног рада, закључи уговор о привременим и повременим пословима са лицима 
са евиденције незапослених.

Датум ангажовања лица са којима је закључен уговор о привременим и 
повременим пословима не може бити пре датума закључивања уговора о 
спровођењу јавног рада, нити након 30  дана од дана доношења одлуке о 
одобравању средстава за спровођење јавног рада.

Градоначелник Града Суботице, директор филијале Националне службе по 
овлашћењу директора Националне службе (или други запослени којег овласти 
директор) и послодавац – извођач јавног рада, у року од 15  дана од дана доношења 
одлуке закључују уговор којим се уређују међусобна права и обавезе и на основу 
којег се врши исплата средстава. Изузетно, уколико од датума доношења одлуке 
до краја календарске године има мање од 15 дана, уговор се закључује до краја 
те календарске године.

Документација за закључивање уговора о спровођењу јавног рада:
• уговори о привременим и повременим пословима са незапосленим 

лицима, као доказ о ангажовању лица на јавном раду;
• нови термин план потписан од стране послодавца – извођача јавног рада, 

уколико је у поступку разматрања пријаве за спровођење јавног рада извршена 
корекција броја лица и/или дужине трајања јавног рада;

• изјава послодавца – извођача јавног рада о именовању координатора 
јавног рада (координатор ангажованих лица на спровођењу јавног рада може бити 
искључиво запослени / радно ангажовани кога послодавац – извођач јавног рада 
определи као одговорног за извршавање ових послова);

• спецификација средстава – материјала за рад, у складу са одобреним 
средствима за накнаду трошкова спровођења јавног рада;

• потврда банке о отвореном наменском рачуну и картон депонованих 
потписа наменског рачуна, важећих у моменту пријема средстава обезбеђења 
и давања меничног овлашћења / потврда о отвореном евиденционом рачуну и 
образац овере потписа (ОП образац);

• одговарајуће средство обезбеђења уговорних обавеза у складу са 
извором финансирања послодавца – извођача јавног рада;

• за правна лица – доказ о извршеној регистрацији меница (попуњен и 
потписан захтев за регистрацију меница);

• фотокопија / очитана лична карта одговорног лица послодавца – извођача 
јавног рада.

У циљу закључивања уговора о спровођењу јавног рада, послодавац – извођач 
јавног рада је у обавези да достави и одговарајућа средства обезбеђења уговорних 
обавеза:

1. За правно лице:
• две истоветне бланко соло менице са меничним овлашћењем; 

2. За кориснике јавних средстава:
• изјава одговорног лица, послодавца – извођача јавног рада корисника 

јавних средстава, да су обезбеђени сви предуслови за отпочињање спровођења 
јавног рада и да не постоји могућност прилагања одговарајућег средства 
обезбеђења.

Статус послодавца – извођача јавног рада у погледу извора средстава 
финансирања биће проверен од стране Националне службе, на основу 
расположивих података Управе за трезор и Народне банке Србије.

Почетком спровођења јавног рада сматра се датум пријаве на осигурање првог 
незапосленог лица ангажованог на јавном раду.

VI ОБАВЕЗЕ ИЗ УГОВОРА
Послодавац – извођач јавног рада дужан је да: 
• радно ангажована лица задржи до истека трајања јавног рада и изврши 

пријаву на обавезно социјално осигурање; у случају престанка радног ангажовања 
незапосленог лица, послодавац – извођач јавног рада у року од 15 дана врши 
замену другим незапосленим лицем (са територије Града Суботице, пријављено на 
евиденцији Националне службе) из категорија дефинисаних Јавним конкурсом, за 
преостало време спровођења јавног рада, чију је селакцију извршила Национална 
служба у сарадњи са послодавцем, а у складу са предвиђеним трајањем по 
закљученом уговору за спровођење јавног рада; пре укључивања у меру/замену, 

Национална служба врши проверу испуњености законских и услова овог јавног 
конкурса за незапослено лице;

• редовно, у законски утврђеним роковима, врши уплату уговорене накнаде 
за обављени посао, на текући рачун лица ангажованих на јавном раду и доставља 
доказе;

• редовно врши уплату припадајућих пореза и доприноса за обавезно 
социјално осигурање за лица из уговора и доставља доказе;

• редовно доставља доказе о утрошку пренетих средстава за трошкове 
накнаде спровођења јавног рада, у складу са уговором;

• доставља доказе о утрошку пренетих средстава за трошкове обуке;
• организује заштиту и безбедност радно ангажованих лица, у складу са 

законом и захтевом стандарда за конкретне послове јавног рада;
• достави фотокопију интерне потврде / јавно признате исправе о стеченим 

компетенцијама радно ангажованих лица на спровођењу јавног рада након 
завршене обуке, на прописаном обрасцу;

• месечно доставља извештај о спровођењу јавног рада, на прописаном 
обрасцу;

• Националној служби омогући контролу реализације уговорних обавеза и 
увид у сву потребну документацију и ток спровођења јавног рада;

• обавести Националну службу о свим променама које су од значаја за 
реализацију уговора у року од осам дана од дана настанка промене;

• достави Националној служби фотографије места извођења јавног 
рада по завршетку јавног рада – за јавне радове који се спроводе у области 
одржавања и заштите животне средине и природе и одржавања и обнављања 
јавне инфраструктуре (максимално три фотографије за сваку локацију).

У случају да послодавац – извођач јавног рада не реализује обавезе дефинисане 
уговором, дужан је да врати износ исплаћених средстава увећан за законску 
затезну камату од датума преноса средстава.

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

обрађивани искључиво у сврху учешћа у Јавном конкурсу, 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 конкурса 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 јавном конкурсу могу се добити у организационој јединици 

Националне службе Филијала Суботица путем телефона 024/644-609 на сајту 
Града Суботице

  www.subotica.rs или на сајту Националне службе www.nsz.gov.rs

Јавни конкурс је отворен  од дана објављивања у средствима јавног 
информисања, а последњи рок за пријем пријава за учешће на Јавном конкурсу 
је 23.07.2021. године.
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I ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
Субвенција за самозапошљавање 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 за самозапошљавање додељује се у једнократном износу 
од 250.000,00 динара, односно 270.000,00 динара за незапослене особе са 
инвалидитетом, ради оснивања радње, задруге или другог облика предузетништва, 
као и оснивања привредног друштва, уколико оснивач заснива у њему радни однос.

Незапослени који оствари право на субвенцију за самозапошљавање у обавези 
је да обавља регистровану делатност на територији Града Суботице и 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 250.000,00 
динара, односно 270.000,00 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 за самозапошљавање су de minimis 
државна помоћ.

II УСЛОВИ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА 
Право на доделу субвенције за самозапошљавање незапослено лице може да 

оствари под условом да је:
- пријављено на евиденцију незапослених Националне службе 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 години и претходне две фискалне године, у складу са прописима 
за доделу државне помоћи.

Право на субвенцију за самозапошљавање незапослено лице не може да 
оствари:

- за обављање делатности које се не финансирају, према списку делатности 
који је саставни део јавног позива;

- за обављање послова/делатности за које је решењем о инвалидности или 
решењем о процени радне способности и могућности запослења или одржања 
запослења утврђено да особа са инвалидитетом не може да их обавља;

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

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

захтев за доделу субвенције за самозапошљавање.
III ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА 
Документација за подношење захтева:
- попуњен захтев са бизнис планом на прописаном обрасцу Националне 

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

Националне службе 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 за запошљавање www.nsz.gov.rs и са сајта Града Суботице www.subotica.rs

IV ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ 
Одлука о одобравању субвенције за самозапошљавање доноси се на основу 

ранг-листе, а након провере испуњености услова Јавног позива и приложене 
документације и бодовања поднетог захтева са бизнис планом, најкасније 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 пре донете одлуке о додели субвенције за самозапошљавање, не 
ствара обавезу на страни Националне службе да ће субвенција бити одобрена.

Одлуку о одобравању субвенције за самозапошљавање 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. 

Списак одобрених субвенција за самозапошљавање објављује се на огласној 
табли надлежне филијале. 

ГРАД СУБОТИЦА НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА 
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 и 
113/17), 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), 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 2021. годину и Споразума о уређивању међусобних права и обавеза у реализацији мера 
активне политике запошљавања за 2021. годину број 2108-101-5/2021 од 5.07.2021.године

ГРАД СУБОТИЦА  И НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ
 Расписују

ЈАВНИ КОНКУРС
НЕЗАПОСЛЕНИМА ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈЕ ЗА САМОЗАПОШЉАВАЊЕ У 2021. ГОДИНИ
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**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 постоји већи број захтева са истим бројем бодова, предност ће се дати 
захтевима који имају више бодова по појединачним критеријумима, и то следећим 
редоследом: категоријa лица, планирана врста делатности и потребни ресурси за 
отпочињање обављања делатности. Уколико постоји већи број захтева са истим 
бројем бодова по појединачним критеријумима, одлучиваће се по редоследу 
подношења захтева.

V ЗАКЉУЧИВАЊЕ УГОВОРА 
Директор Националне службе Филијала Суботица по овлашћењу директора 

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

Документација за закључивање уговора: 
- 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, 

- достави Националној служби 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 и 

степену развијености општина у Републици Србији могу се добити у надлежној 
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 до утрошка расположивих 
средстава, а најкасније до 30.09.2021. године

Oglasi

U s u b o t i č k o m 
Zavodu za jav-
no zdravlje 
tvrde, da in-
fekcija covi-

dom19 nije izazvala pove-
ćan broj dijabetičara, ali da 
postoji korelaciona veza, jer 
infekcija korona virusom 
može izazvati teže simpto-
me i komplikacije koje se 
neretko završe smrtnim is-
hodom kod dijabetičara.

- Dijabetes je hronično 
oboljenje koje nastaje zbog 
nedovoljnog lučenje insuli-
na ili zbog nepravilnog me-
hanizma delovanja. Visok še-
ćer u krvi dovodi do brojnih 
komplikacija na krvnim sudo-
vima i nervima koje se mani-
festuju u vidu srčanog udara, 
moždanog udara, popuštanja 
bubrežne funkcije, pogorša-
nje vida (od zamućenja vida 
do slepila), promene na noga-
ma u vidu trnjenja, ulceracija 
I gangrene koja se uglavnom 
završava amputacijom. Oso-
be koje boluju od dijabetesa 
nemaju veću verovatnoću da 
dobiju COVID- 19 infekciju, 
ali infekcija korona virusom 
može izazvati teže simptome 
i komplikacije koje se neretko 
završe smrtnim ishodom. In-
fekcija novim korona virusom 

često ostavlja posledice na 
pojedinim organima i siste-
mima uzrokujući poreme-
ćaj u funkcionisanju ili trajnu 
onesposobljenost funkcioni-
sanja pojedinih ćelija ili orga-
na, uključujući i gušteraču — 
kaže dr Mirjana Dakić, doktor 
medicine u subotičkom Zavo-
du za javno zdravlje.

Naša sagovornica takođe 
navodi, da bi trebalo imati na 
umu, da je u pitanju vrlo pod-
mukla bolest dijabetes, koja 
dugo ne daje znake ili simp-
tome bolesti, a kada se poja-
ve, često se dešava da im oso-
be nepridaju veliki značaj, a 
bolest je već tada u poodma-
kloj fazi.

- Mogući simptomi bolesti 
jesu izrazita žeđ i suva usta, 
učestalo mokrenje, brzo za-
maranje i osećaj malaksalosti, 

glad i povećana potreba za 
unosom hrane, gubitak tele-
sne težine, zamagljen vid, ose-
ćaj trnjenja stopala i dlanova, 
česte kožne infekcije, ranice 
koje sporije zarastaju i svrab 
spoljašnjih genitalija. Primar-
na prevencija šećerne bolesti 
uključuje promociju zdravog 
načina života uz kvalitetno iz-
balansiranu ishranu, redovne 
sistematske preglede i umere-
nu, ali redovnu fizičku aktiv-
nost. Ukoliko već postoji po-
stavljena dijagnoza dijabetesa 
zdrav način života i optimal-
na terapija (tablete ili insulin) 
su vrlo bitni da se bolest što 
duže drži pod kontrolom, iz-
begnu komplikacije i da oso-
be sa dijebetesom vode nor-
malan život — tvrdi dr Dakić.

Ishrana dijabetičara je 
najzdravija ishrana koja se 

preporučuje i zdravim oso-
bama. Češći i manji obroci, 
unos visoko vrednih namir-
nica, a savetuje se korišćenje 
proteinskih namirnica, s ni-
skim sadržajem masti i ade-
kvatna termička obrada (bez 
prženja i pohovanja).

Dr Mirjana Dakić, doktor medicine u subotičkom Zavodu za javno zdravlje

U subotičkom ZZJZ tvrde, da nije primetno uvećan broj dijabetičara, zbog pandemije korona 
virusom, ali da Infekcija covidom19 može izazvati teže simptome i komplikacije kod dijabetičara

Korona nije povećala broj dijabetičaraKorona nije povećala broj dijabetičara

Ne preporučuje 
se korišćenje še-
ćera, meda i jela 
koji se od njih 
spremaju, pojaš-
njava dr Dakić

Autor: A. Šiška

dr Mirjana Dakić
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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:
• да има седиште и регистровану делатност на територији Града Суботице 

у којој запошљава лице,
• да 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%; 
• регистрован је 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 години 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 

случају природног одлива запослених и других оправданих разлога (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; 
• извод из појединачне пореске пријаве о обрачунатим порезима и 

доприносима (ППП ПД), штампан из електронске базе података Пореске управе 
(ЕБП-ПУРС), потписан од стране послодавца, за пријаве поднете у законским 
роковима за три месеца која претходе месецу у коме је поднет захтев,

• уверење Пореске управе о измиреним обавезама на име пореза и 
доприноса за обавезно социјално осигурање до месеца који претходи месецу у 
коме је поднет захтев, за послодавца који паушално измирује пореске обавезе, 
односно за послодавца који је једини у осигурању у свом привредном субјекту,

• уколико је дошло до смањења броја запослених услед природног одлива 
и других оправданих разлога, потребно је доставити одговарајући доказ.

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

Начин подношења захтева
Захтев са бизнис планом 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 за запошљавање 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 најкасније 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.

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

ГРАД СУБОТИЦА НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА 
ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ

На основу члана 43 став 1 тачка 3 Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености („Сл. гласник РС“, бр. 36/09 и 88/10, 38/15, 113/17 – др. закон и 
113/17), члана 11 став 1 тачка 3 Закона о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом („Сл. гласник РС“, бр. 36/09 и 32/13), 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), чл. 30 и 129 Правилника о критеријумима, начину и другим питањима од значаја за спровођење мера активне политике запошљавања („Сл. гласник РС“, бр. 
102/15, 5/17 и 9/18), Локалног планског документа у области запошљавања Града Суботице за 2021. годину и Споразума о уређивању међусобних права и обавеза у 
реализацији мера активне политике запошљавања за 2021. годину број 2108-101-5/2021 од 5.07.2021. године 

ГРАД СУБОТИЦА  И НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ
 Расписују

ЈАВНИ КОНКУРС
ПОСЛОДАВЦИМА ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈЕ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ НЕЗАПОСЛЕНИХ ЛИЦА ИЗ 

КАТЕГОРИЈЕ ТЕЖЕ ЗАПОШЉИВИХ У 2021. ГОДИНИ

Oglasi
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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 2018, 2019. и 2020. 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 2018, 2019, 2020. 
и 2021. године, које је организовала и финансирала делимично или у целости 
Национална служба. Наведене податке ће проверавати Национална служба. 

Уколико постоји већи број захтева са истим бројем бодова, предност ће се дати 
захтевима који имају више бодова по појединачним критеријумима, и то следећим 
редоследом: пораст броја запослених, проценат запослених лица код подносиоца 
захтева, дужина обављања и делатност послодавца. Уколико постоји већи број 
захтева са истим бројем бодова по појединачним критеријумима, одлучиваће се 
по редоследу подношења захтева.

V ЗАКЉУЧИВАЊЕ УГОВОРА 
Директор филијале Националне службе по овлашћењу директора Националне 

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

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

временом, 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 2.000.000,00 динара – две истоветне 

бланко трасиране менице корисника средстава са два жиранта и меничним 
овлашћењем; 

• за одобрена средства у износу од 2.000.001,00 динара 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 2.000.000,00 динара – две истоветне 

бланко соло менице са меничним овлашћењем;
• за одобрена средства у износу од 2.000.001,00 динара 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 024/644-627, на сајту Националне службе www.nsz.gov.rs или на 
сајту Града Суботице www.subotica.rs

Јавни позив је отворен од дана објављивања до утрошка расположивих 
средстава, а најкасније до 30.09.2021. године. 
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I OSNOVNE INFORMACIJE

Javni radovi su mira aktivne politike za zapošljavanje koju organizuje Varoš        Su-
batica nuz poslovno tehničku saradnju sa Nacionalnom službom za zapošljavanje Fi-
lijala Subatica (u daljem tekstu Nacionalna služba) na kojima se angažuju nezaposle-
na lica u cilju očuvanja i unapriđenja radni sposobnosti nezaposleni, ko i ostvarivanja 
određenog društvenog interesa.

Poslodavac – izvođač javnog rada mož organizovati sprovođenje javni radova ukoli-
ko uključi nezaposlena lica prijavljena na evidenciju Nacionalne službe za zapošljava-
nje Filijala Subatica- Varoš Subatica  iz slideći kategorija:

1. Romi,
2. osobe sa invaliditetom,
3. lica koja poso traže duže od 12 miseci, 
4. radno sposobni korisnici novčane socijalne pomoći,
5. mladi do 30 godina,
6. lica starija od 50 godina.

 
Prije uključivanja u miru, Nacionalna služba vrši proviru ispunjenosti zakonski i uslo-

va ovog javnog konkursa za nezaposleno lice.

Maksimalna dužina trajanja javnog rada je četri miseca, u skladu sa    raspoloživim 
finansijskim sridstvima.

Ugovorom o privremenim i povrimenim poslovima utvrdiće se broj radni dana za 
svako lice uključeno u javni rad.

Javni radovi se mogu sprovodit u oblastima:

- održavanja i zaštite životne sridine i prirode,
- održavanja i obnavljanja javne infrastrukture, 
- socijalne zaštite i humanitarnog rada.

Sridstva naminjena za organizovanje sprovođenja javni radova koriste se za:

• isplatu naknade za obavljen posao licima angažovanim na javnim radovima 
po osnovu ugovora o privrimenim i povrimenim poslovima, u visini do 25.000,00 dinara 
po licu, na misečnom nivou za pun fond radni sati, odnosno srazmerno vrimenu radnog 
angažovanja na misečnom nivou, uvećanu za pripadajući porez i doprinose za obave-
zno socijalno osiguranje; navedena naknada obuhvaća i troškove dolaska i odlaska sa 
rada;

• naknadu troškova sprovođenja javni radova poslodavcu, u svim oblastima, 
jednokratno, u visini od:

• 1.000,00 dinara po licu za javne radove koji traju misec dana,
• 1.500,00 dinara po licu za javne radove koji traju dva miseca,
• 2.000,00 dinara po licu za javne radove koji traju tri i četiri miseca;

• naknadu troškova obuke: u jednokratnom iznosu od 1.000,00 dinara po an-
gažovanom licu koje je završilo obuku koja se u zavisnosti od vrste i složenosti poslo-
va mož organizovat po internom programu poslodavca izvođača javnog rada el progra-
mu obrazovne ustanove. Po završetku obuke licu se izdaje interna potvrda o stečenim 

kompetencijama el javno priznata isprava ukoliko je obuku realizovao javno priznati or-
ganizator aktivnosti obrazovanja odrasli

II USLOVI ZA PODNOŠENjE PRIJAVE

Pravo učešća na Javnom konkursu za organizovanje sprovođenja javni radova na 
kojima se angažuju nezaposlena lica imaje izvođači javni radova sa teritorije Varoši 
Subatice i to:

• javno komunalna preduzeća
• ustanove socijalne zaštite
• udruženja građana koja su registrovana za oblasti u kojima se realizuju javni 

radovi

Pravo na dodilu sridstava za organizovanje sprovođenja javnog rada poslodavac 
– izvođač javnog rada mož ostvarit pod uslovom da je izmirio ranije ugovorne i druge 
obaveze prema Nacionalnoj službi i Varoši Subatica, osim za obaveze čija je realizaci-
ja u toku, ukoliko iste redovno izmiriva.

III PODNOŠENjE PRIJAVE Dokumentacija za podnošenje prijave:
• popunjena prijava za sprovođenje javnog rada na propisanom obrascu, sa 

detaljno razrađenim aktivnostima u termin planu;
• fotokopija rišenja nadležnog organa o upisu u registar, ukoliko poslodavac – 

izvođač javnog rada nije registrovan u APR-u; 
• fotografije mista izvođenja javnog rada – za javne radove koji se sprovode u 

oblasti održavanja i zaštite životne sridine i prirode i održavanja i obnavljanja javne in-
frastrukture (maksimalno tri fotografije za svaku lokaciju);

• fotokopija licence za pružanje usluga, u skladu sa propisima u oblasti socijal-
ne zaštite – za javne radove koji se sprovode u oblasti socijalne zaštite, odnosno koji 
se odnose na pružanje pojedini usluga socijalne zaštite (dnevne usluge u zajednici – 
pomoć u kući i dr., usluge podrške za samostalni život – personalna asistencija i dr.);

• informacije o korisnicima usluga (broj i struktura) – za poslodavca – izvođača 
javnog rada iz oblasti socijalne zaštite i humanitarnog rada.

Ukoliko poslodavac – izvođač javnog rada organizuje obuku, neophodno je priložit 
interni program obuke el program obrazovne ustanove na propisanom obrascu Naci-
onalne službe, ko i biografiju instruktora/pridavača, osim poslodavca – pružaoca uslu-
ga socijalne zaštite, koji podleže obavezi osposobljavanja novozaposleni u skladu sa 
zakonom. 

Nacionalna služba zadržava pravo tražit i druge dokaze i dokumentaciju od znača-
ja za sprovođenje postupka odlučivanja o odobravanju sridstava za sprovođenje jav-
ni radova. 

Nacionalna služba u saradnji sa poslodavcom vrši selekciju nezaposleni lica koja će 
biti uključena u javni rad.

Način podnošenja prijave

Prijava za sprovođenje javnog rada podnosi se u dva primerka  organizacionoj jedi-
nici Nacionalne službe Filijala Subatica, neposridno, putom pošte el elektronskim pu-
tom, na propisanom obrascu koji se mož dobit u organizacionoj jedinici  Nacionalne 
službe Filijala Subatica jel preuzet na sajtu Varoši Subatice www.subotica.rs i sajtu Na-
cionalne službe za zapošljavanje www.nsz.gov.rs

ГРАД СУБОТИЦА НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА 
ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ

Na osnovu člana 43 stav 1 tačka 7 Zakona o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti („Sl. glasnik RS“, br. 36/09, 88/10, 38/15, 113/17 – dr. zakon i 113/17), člana 
11 stav 1 tačka 3 Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba sa 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), čl. 94 i 129 Pravilnika o kriterijumima, nači-
nu 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 zapošlja-
vanja Varoši Subatice za 2021. godinu i Sporazuma o uređivanju međusobni prava i obaveza u realizaciji mira aktivne politike zapošljavanja za 2021. godinu broj 2108-101-
6/2021 od 5.07.2021.

VAROŠ SUBATICA I NACIONALNA SLUŽBA ZA ZAPOŠLjAVANjE
 Raspisuju

JAVNI KONKURS
ZA ORGANIZOVANjE SPROVOĐENjA JAVNI RADOVA NA KOJIMA SE ANGAŽUJU 

NEZAPOSLENA LICA U 2021. GODINI
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 Nepotpune i neblagovrimene prijave neće se uzimat u razmatranje.

IV DONOŠENjE ODLUKE

Odluka o odobravanju sridstava za sprovođenje javnog rada donosi se na osnovu 
rang-liste, a nakon provire ispunjenosti uslova Javnog konkursa i bodovanja podnete 
prijave, odnosno priložene dokumentacije poslodavca – izvođača javnog rada od stra-
ne Nacionalne službe Filijala Subatica, nuz pridhodnu saglasnost Varoši Subatice na 
formiranu rang-listu, u roku od 15  dana od dana isteka Javnog konkursa. Izuzetno, pri-
jave koje ispunjavaje uslove Javnog konkursa, a po kojima nije pozitivno odlučeno u 
navedenom roku, mogu bit ponovo uzete u razmatranje ukoliko se za to steknu uslovi.

Nacionalna služba i Varoš Subatica prilikom odlučivanja procenjuju opravdanost 
uključivanja broja lica i/el trajanja javnog rada iz prijave.

Spisak poslodavaca – izvođača kojima je odobreno sprovođenje javni radova se 
objavljiva na oglasnoj tabli nadležne filijale Nacionalne službe.

V ZAKLjUČIVANjE UGOVORA

Poslodavac – izvođač javnog rada je dužan da nakon donete odluke o odobravanju 
sridstava za sprovođenje javnog rada, a prije zaključenog ugovora o sprovođenju jav-
nog rada, zaključi ugovor o privrimenim i povrimenim poslovima sa licima sa evidenci-
je nezaposleni.

Datum angažovanja lica sa kojima je zaključen ugovor o privrimenim i povrimenim 
poslovima ne mož bit prije datuma zaključivanja ugovora o sprovođenju javnog rada, 
nit nakon 30  dana od dana donošenja odluke o odobravanju sridstava za sprovođe-
nje javnog rada.

Gradonačelnik Varoši Subatice, direktor filijale Nacionalne službe po ovlašćenju di-
rektora Nacionalne službe (el drugi zaposleni kojeg ovlasti direktor) i poslodavac – 
izvođač javnog rada, u roku od 15  dana od dana donošenja odluke zaključivaje ugovor 
kojim se uređivaje međusobna prava i obaveze i na osnovu kojeg se vrši isplata srid-
stava. Izuzetno, ukoliko od datuma donošenja odluke do kraja kalendarske godine ima 
manje od 15 dana, ugovor se zaključiva do kraja te kalendarske godine.

Dokumentacija za zaključivanje ugovora o sprovođenju javnog rada:
• ugovori o privrimenim i povrimenim poslovima sa nezaposlenim licima, ko do-

kaz o angažovanju lica na javnom radu;
• nov termin plan potpisan od strane poslodavca – izvođača javnog rada, uko-

liko je u postupku razmatranja prijave za sprovođenje javnog rada izvršena korekcija 
broja lica i/el dužine trajanja javnog rada;

• izjava poslodavca – izvođača javnog rada o imenovanju koordinatora javnog 
rada (koordinator angažovani lica na sprovođenju javnog rada mož bit isključivo zapo-
sleni / radno angažovan koga poslodavac – izvođač javnog rada opridili ko odgovornog 
za izvršavanje ovi poslova);

• specifikacija sridstava – materijala za rad, u skladu sa odobrenim sridstvima 
za naknadu troškova sprovođenja javnog rada;

• potvrda banke o otvorenom naminskom računu i karton deponovani potpisa 
naminskog računa, važeći u momentu prijema sridstava obezbeđenja i davanja me-
ničnog ovlašćenja / potvrda o otvorenom evidencionom računu i obrazac ovire potpisa 
(OP obrazac);

• odgovarajuće sridstvo obezbeđenja ugovorni obaveza u skladu sa izvorom fi-
nansiranja poslodavca – izvođača javnog rada;

• za pravna lica – dokaz o izvršenoj registraciji menica (popunjen i potpisan za-
htiv za registraciju menica);

• fotokopija / očitana lična karta odgovornog lica poslodavca – izvođača javnog 
rada.

U cilju zaključivanja ugovora o sprovođenju javnog rada, poslodavac – izvođač 
javnog rada je u obavezi da dostavi i odgovarajuća sridstva obezbeđenja ugovorni 
obaveza:

1. Za pravno lice:
• dvi istovetne blanko solo menice sa meničnim ovlašćenjom; 

2. Za korisnike javnih sridstava:
• izjava odgovornog lica, poslodavca – izvođača javnog rada korisnika javni 

sridstava, da su obezbeđeni svi priduslovi za otpočinjanje sprovođenja javnog rada i 
da ne postoji mogućnost prilaganja odgovarajućeg sridstva obezbeđenja.

Status poslodavca – izvođača javnog rada u pogledu izvora sridstava finansiranja 
biće proviren od strane Nacionalne službe, na osnovu raspoloživi podataka Uprave za 
trezor i Narodne banke Srbije.

Početkom sprovođenja javnog rada smatra se datum prijave na osiguranje prvog 
nezaposlenog lica angažovanog na javnom radu.

VI OBAVEZE IZ UGOVORA

Poslodavac – izvođač javnog rada dužan je da: 
• radno angažovana lica zadrži do isteka trajanja javnog rada i izvrši prijavu 

na obavezno socijalno osiguranje; u slučaju pristanka radnog angažovanja nezapo-
slenog lica, poslodavac – izvođač javnog rada u roku od 15 dana vrši zaminu drugim 

nezaposlenim licom (sa teritorije Grada Subotice, prijavljeno na evidenciji Nacionalne 
službe) iz kategorija definisani Javnim konkursom, za priostalo vrime sprovođenja jav-
nog rada, čiju je selakciju izvršila Nacionalna služba u saradnji sa poslodavcom, a u 
skladu sa predviđenim trajanjem po zaključenom ugovoru za sprovođenje javnog rada; 
prije uključivanja u miru/zaminu, Nacionalna služba vrši proviru ispunjenosti zakonski i 
uslova ovog javnog konkursa za nezaposleno lice;

• redovno, u zakonski utvrđenim rokovima, vrši uplatu ugovorene naknade za 
obavljeni poso, na tekući račun lica angažovani na javnom radu i dostavlja dokaze;

• redovno vrši uplatu pripadajući poreza i doprinosa za obavezno socijalno osi-
guranje za lica iz ugovora i dostavlja dokaze;

• redovno dostavlja dokaze o utrošku prineti sridstava za troškove naknade 
sprovođenja javnog rada, u skladu sa ugovorom;

• dostavlja dokaze o utrošku prineti sridstava za troškove obuke;
• organizuje zaštitu i bezbednost radno angažovani lica, u skladu sa zakonom 

i zahtivom standarda za konkretne poslove javnog rada;
• dostavi fotokopiju interne potvrde / javno priznate isprave o stečenim kompe-

tencijama radno angažovani lica na sprovođenju javnog rada nakon završene obuke, 
na propisanom obrascu;

• misečno dostavlja izvištaj o sprovođenju javnog rada, na propisanom obrascu;
• Nacionalnoj službi omogući kontrolu realizacije ugovorni obaveza i uvid u svu 

potribnu dokumentaciju i tok sprovođenja javnog rada;
• obavisti Nacionalnu službu o svim prominama koje su od značaja za realiza-

ciju ugovora u roku od osam dana od dana nastanka promine;
• dostavi Nacionalnoj službi fotografije mista izvođenja javnog rada po završet-

ku javnog rada – za javne radove koji se sprovode u oblasti održavanja i zaštite život-
ne sridine i prirode i održavanja i obnavljanja javne infrastrukture (maksimalno tri foto-
grafije za svaku lokaciju).

U slučaju da poslodavac – izvođač javnog rada ne realizuje obaveze definisane 
ugovorom, dužan je da vrati iznos isplaćeni sridstava uvećan za zakonsku zateznu ka-
matu od datuma prinosa sridstava.

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

čivo u svrhu učešća u Javnom konkursu, 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 otkrivat trećoj strani, 
osim ako je to neophodno u svrhu kontrole postupka sprovođenja Javnog konkursa 
jel revizije.

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

Lica čiji se podaci obrađivaje imaje pravo na pristup, ispravku i brisanje svoji poda-
taka, pravo na ograničenje obrade svoji podataka, pravo na prigovor i pravo na prituž-
bu Povireniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti. 

VIII OSTALE INFORMACIJE

Informacije o javnom konkursu mogu se dobit u organizacionoj jedinici Nacionalne 
službe Filijala Subatica putom telefona 024/644-609 na sajtu Varoši Subatice

  www.subotica.rs ili na sajtu Nacionalne službe www.nsz.gov.rs

Javni konkurs je otvoren  od dana objavljivanja u sridstvima javnog informisanja, a 
poslidnji rok za prijem prijava za učešće na Javnom konkursu je 23.07.2021. godine.
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I OSNOVNE INFORMACIJE
Subvencija za samozapošljavanje naminjena je nezaposlenima koji se vode na evi-

denciji Nacionalne službe za zapošljavanje Filijala Subatica- Varoši Subatica (u daljem 
tekstu: Nacionalna služba) i imaju završenu obuku za razvoj priduzetništva. 

Subvencija za samozapošljavanje dodiljuje se u jednokratnom iznosu od 250.000,00 
dinara, odnosno 270.000,00 dinara za nezaposlene osobe sa invaliditetom, radi osni-
vanja radnje, zadruge el drugog oblika priduzetništva, kao i osnivanja privrednog druš-
tva, ukoliko osnivač zasniva u njemu radni odnos.

Nezaposleni koji ostvari pravo na subvenciju za samozapošljavanje u obavezi je da 
obavlja registrovanu delatnost na teritoriji Grada Subotice i po tom osnovu izmiruje do-
prinose za obavezno socijalno osiguranje najmanje 12 miseci, počev od dana otpoči-
njanja obavljanja dilatnost. 

Pravo na subvenciju mož se ostvariti i udruživanjom više nezaposleni, osnivanjom 
privrednog društva radi samozapošljavanja. Ukoliko se više nezaposleni udruži, u skla-
du sa zakonom, svako lice pojedinačno podnosi zahtiv za samozapošljavanje i ostvari-
vanje prava na subvenciju od 250.000,00 dinara, odnosno 270.000,00 dinara u sluča-
ju kad su podnosioci zahtiva osobe sa invaliditetom.

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

Sridstva dodiljena po osnovu subvencije za samozapošljavanje su de minimis dr-
žavna pomoć.

II USLOVI ZA PODNOŠENjE ZAHTIVA 
Pravo na dodilu subvencije za samozapošljavanje nezaposleno lice mož ostvarit 

pod uslovom da je:
- prijavljeno na evidenciju nezaposleni Nacionalne službe Filijala Subatica- Va-

roš Subatica, 
- završilo obuku za razvoj priduzetništva po planu i programu obuke u organi-

zaciji Nacionalne službe el druge odgovarajuće organizacije,
- ispunilo ranije obaveze i izmirilo sva dugovanja prema Nacionalnoj službi i Va-

roši Subatica
- u dozvoljenom okviru oprideljenog iznosa za de minimis državnu pomoć u te-

kućoj fiskalnoj godini i prithodne dvi fiskalne godine, u skladu sa propisima za dodilu 
državne pomoći.

Pravo na subvenciju za samozapošljavanje nezaposleno lice ne mož ostvarit:
- za obavljanje dilatnosti koje se ne finansiraje, prema spisku dilatnosti 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 jel održanja zaposlenja utvrđeno 
da osoba sa invaliditetom ne mož da ji obavlja;

- 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 jedared podnet zahtiv za 

dodilu subvencije za samozapošljavanje.
III PODNOŠENjE ZAHTIVA 
Dokumentacija za podnošenje zahtiva:
- popunjen zahtiv sa biznis planom na propisanom obrascu Nacionalne službe,
- dokaz o završenoj obuki, ukoliko nije završena u organizaciji Nacionalne služ-

be i
- dokaz o vlasništvu poslovnog prostora, ukoliko podnosioc zahtiva raspolaže 

istim.
Datumi na priloženim dokazima, koji su definisani zahtivom sa biznis planom, mora-

je bit najkasnije sa danom podnošenja zahtiva sa biznis planom. 
U slučaju kad je podnosioc zahtiva osoba sa invaliditetom, potribno je dostavit i ri-

šenje o invalidnosti jel proceni radne sposobnosti i mogućnosti zaposlenja jel održanja 

zaposlenja.
Nacionalna služba zadržava pravo da traži i druge dokaze relevantne za odlučiva-

nje o zahtivu podnosioca.

Način podnošenja zahtiva
Zahtiv sa biznis planom i dokumentacijom podnosi se nadležnoj organizacionoj je-

dinici Nacionalne službe Filijala Subatica, neposridno, putom pošte el elektronskim pu-
tom, na propisanom obrascu koji se mož dobit u organizacionoj jedinici Nacionalne 
službe Filijala Subatica jel priuzet sa sajta Nacionalne službe za zapošljavanje www.
nsz.gov.rs i sa sajta Varoši Subatice www.subotica.rs

IV DONOŠENjE ODLUKE 
Odluka o odobravanju subvencije za samozapošljavanje donosi se na osnovu rang-

liste, a nakon provire ispunjenosti uslova Javnog poziva i priložene dokumentacije i bo-
dovanja podnetog zahtiva sa biznis planom, najkasnije u roku od 30 dana od dana pod-
nošenja zahtiva. Izuzetno, zahtivi koji ispunjavaje uslove Javnog poziva, a po kojima 
nije pozitivno odlučeno u navedenom roku, mogu bit ponovo uzeti u razmatranje uko-
liko se za to steknu uslovi. 

Nezaposleno lice mož registrovat i otpočne obavljanje registrovane dilatnosti počev 
od narednog dana od dana podnošenja zahtiva, a najkasnije do datuma potpisivanja 
ugovora. Registracija i otpočinjanje obavljanja registrovane dilatnosti prijee donete od-
luke o dodili subvencije za samozapošljavanje, ne stvara obavezu na strani Nacional-
ne službe da će subvencija bit odobrena.

Odluku o odobravanju subvencije za samozapošljavanje donosi direktor Nacionalne 
službe Filijala Subatica po ovlašćenju direktora Nacionalne službe jel drugi zaposleni 
kojeg ovlasti direktor Nacionalne službe na osnovu rang liste, a nakon pribavljenog mi-
šljenja Lokalnog savita za zapošljavanje. 

Spisak odobreni subvencija za samozapošljavanje objavljiva se na oglasnoj tabli 
nadležne filijale. 

ГРАД СУБОТИЦА НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА 
ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ

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 i 113/17), čla-
na 30 Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba sa 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), 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 Gra-
da Subotice za 2021. godinu i Sporazuma o uređivanju međusobni prava i obaveza u realizaciji mira aktivne politike zapošljavanja za 2021. godinu broj 2108-101-5/2021 od 
5.07.2021.godine

VAROŠ SUBATICA I NACIONALNA SLUŽBA ZA ZAPOŠLjAVANjE
 Raspisuju

JAVNI KONKURS
NEZAPOSLENIMA ZA DODILU SUBVENCIJE ZA SAMOZAPOŠLjAVANjE U 2021. GODINI
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**Kriterijum „Kategorije teže zapošljivi lica“ se utvrđiva na osnovu Akcionog plana za 
period od 2021. do 2023. godine za sprovođenje Strategije zapošljavanja u Republi-
ki Srbiji za period od 2021. do 2026. godine („Sl. glasnik RS“, broj 30/21). Pripadnost 
kategoriji teže zapošljivi lica se utvrđivaje na osnovu podataka iz evidencije Nacional-
ne službe i dostavljeni dokaza. Prilikom bodovanja kategorija teže zapošljivi lica dodi-
ljivaje se za svaku kategoriju 2 boda, odnosno 5 bodova za prioritetne kategorije, a to 
su: mladi do 30 godina starosti, viškovi zaposleni, Romi, osobe sa invaliditetom i žene. 

***Poslovni prostor se boduje na osnovu dostavljeni dokaza o vlasništvu poslov-
nog prostora. Dilatnost za koje nije potriban poslovni prostor su definisane Pravilni-
kom o određivanju dilatnosti za čije obavljanje nije potriban poseban prostor („Sl. gla-
snik RS“, broj 9/96).

Ukoliko postoji veći broj zahtiva sa istim brojom bodova, pridnost će se dat zahtivi-
ma koji imaje više bodova po pojedinačnim kriterijumima, i to slidećim redoslidom: ka-
tegorija lica, planirana vrsta dilatnosti i potribni resursi za otpočinjanje obavljanja dilat-
nosti. Ukoliko postoji veći broj zahtiva sa istim brojom bodova po pojedinačnim kriteri-
jumima, odlučivaće se po redosledu podnošenja zahtiva.

V ZAKLjUČIVANjE UGOVORA 

Direktor Nacionalne službe Filijala Subatica po ovlašćenju direktora Nacionalne 
službe (el drugi zaposleni kojeg ovlasti direktor Nacionalne službe), gradonačelnik Va-
roši Subatice i podnosilac zahtiva u roku od 45 dana od dana donošenja odluke za-
ključivaje ugovor kojim se uređivaje međusobna prava i obaveze i na osnovu koga se 
vrši isplata sridstava. Izuzetno, ukoliko od datuma donošenja odluke do kraja kalendar-
ske godine ima manje od 45 dana, ugovor se zaključiva do kraja te kalendarske godi-
ne. 

Dokumentacija za zaključivanje ugovora: 
- fotokopija rišenja nadležnog 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 obezbeđenja 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 sa podnetim zahtivom 

sa biznis planom. Ugovor se zaključiva nakon izvršene provire ispravnosti dostavljene 
dokumentacije za zaključivanje ugovora. 

Sridstva obezbeđenja ispunjenja ugovorni obaveza
Prilikom zaključivanja ugovora lice je dužno da ko sridstvo obezbeđenja ispunjenja 

ugovorni obaveza dostavi dvi istovetne blanko trasirane menice korisnika sridstava sa 
dva žiranta i meničnim ovlašćenjom. 

Žirant mož bit svako poslovno sposobno fizičko lice koje je u radnom odnosu na 

neodređeno vrime, fizičko lice koje samostalno obavlja svoju dilatnost (priduzetnik), 
odnosno lice koje samostalno obavlja dilatnost u skladu sa 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 sa podnetim zahtivom 

sa biznis planom obavlja ko osnovnu, na teritoriji Varoši Subatice i po tom osnovu iz-
miruje doprinose za obavezno socijalno osiguranje najmanje 12 miseci, počev od dana 
otpočinjanja obavljanja dilatnosti, sa mogućnošću privrimenog prikida dilatnosti od naj-
više 12 miseci prema rišenju APR-a el drugog nadležnog organa,

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

- dostavi Nacionalnoj službi dokaze o realizaciji ugovornih obaveza i
- obaiesti Nacionalnu službu o svim prominama koje su od značaja za realiza-

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

vencije je u obavezi da vrati cio jel srazmirni iznos isplaćeni sridstava uvećan za zakon-
sku zateznu kamatu od dana prinosa sridstava.

VII ZAŠTITA PODATAKA O LIČNOSTI

Svi podaci o ličnosti koji budu dostavljeni Nacionalnoj službi biće obrađivani isklju-
čivo 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 oba-
vezana na čuvanje povirljivosti podataka o ličnosti i neće ji 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 zakonom pridviđenom roku, nuz pri-
menu odgovarajući tehnički, organizacionih i kadrovskih mira. 

Lica čiji se podaci obrađiaje imaju pravo na pristup, ispravku i brisanje svoji podata-
ka, 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 i stepenu razvije-
nosti opština u Republiki Srbiji mogu se dobit u nadležnoj organizacionoj jedinici Naci-
onalne službe Filijala Subatica, putom telefona 024/644-626, na sajtu Nacionalne služ-
be  www.nsz.gov.rs ili na sajtu Varoši Subatice www.subotica.rs

Javni poziv je otvoren od dana objavljivanja do utroška raspoloživi sridstava, a naj-
kasnije do 30.09.2021. godine
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Kamerni orke-
star Subotič-
ke filharmoni-
je ovogodišnji 
koncert je na-

menio kao humanitarnu po-
moć, za decu sa autizmom.

- Koncert je bio izuzetno 
posećen, bio je posvećen deci 
sa autizmom. Publika je bila 
oduševljena i zahvaljujem se 
svim članovima Subotičke 
filharmonije što su napravi-
li koncert. Ovo nam je drugi 
po redu humanitarni koncert za godinu dana, prošle godi-

ne smo održali u novembru 
takođe u Franjevačkoj crkvi 
humanitarni koncert za ma-
log Olivera. Planiramo i da-
lje naš humanitarni rad, jer 
su Subotičani poznati kao 
veliki humanisti u ovakvim 
teškim vremenima — rekao 
je za naš list Žiga Pal, direk-
tor Subotičke filharmonije i 

koncertmajstor.
Na koncertu su izvede-

na dela Vivaldija, Mocarta i 
Baha. Nastupali su solisti Kri-
stina Molnar (flauta), Mihalj 
Sič (fagot) i dve violine - Ka-
tinka Berec, Slobodan Be-
rec. Prema rečima organiza-
tora, prikupljena je veća svo-
ta novca koja je uplaćena na 
račun Udruženja za pomoć 

osobama sa autizmom Auti-
zam Subotica.

Suzana Skenderović, pred-
sednica Udruženja Autizam 
Subotica kaže, da je koncert 
bio božanstven, te se zahvali-
la svima koji su došli i pomo-
gli Kući iza duge.

- Jezik prijateljstva nisu 
samo reči, nego i dela. Uspe-
li smo da sakupimo 45.000 

dinara za mališane sa autiz-
mom. Ljudi velikog srca, kao 
i fratar Zdenko Gruber mno-
go su pomogli, hvala im svima. 
Na ovaj način će Kuća iza duge 
početi sa letnjim aktivnostima, 
odnosno letnja aktivna škola. 
Na koncertu su bile i osobe sa 
invaliditetom, svi smo bili jed-
no i učesnici i gosti — rekla je 
Suzana Skenderović.

Kamerni orkestar Subotičke filharmonije održao humanitarni koncert

Humanitarni koncert za decu sa autizmom, održan je 1. jula na platou ispred Franjevačke crkve

Jezik prijateljstva nisu samo reči, nego i delaJezik prijateljstva nisu samo reči, nego i dela

Udruženje Au-
tizam Subotica 
ove godine slavi 
mali jubilej, de-
set godina posto-
janja i rada

Autor: A. Šiška
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I OSNOVNE INFORMACIJE
Subvencija za zapošljavanje nezaposleni lica iz kategorije teže zapošljivih (u daljem 

tekstu: subvencija) odobrava se poslodavcima koji pripadaju privatnom sektoru, u jed-
nokratnom iznosu, radi zapošljavanja nezaposlenih koji se vode na evidenciji Nacio-
nalne službe za zapošljavanje Filijala Subatica- Grad Subatica (u daljem tekstu: Naci-
onalna služba).

Kategorije teže zapošljivi na koje se ova subvencija odnosi su:

• mladi do 30 godina starosti, mladi u domskom smištaju, hraniteljskim porodi-
cama i starateljskim porodicama,

• nezaposleni koji se nalaze na evidenciji nezaposlenih duže od 12 miseci,
• osobe sa invaliditetom, 
• stariji od 50 godina, 
• Romi,
• žene,
• radno sposobni korisnici novčane socijalne pomoći,
• žrtve porodičnog nasilja.

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

Visina subvencije je određena stepenom razvijenosti jedinice lokalne samouprave 
(u daljem tekstu: JLS) prema mistu rada lica, a u skladu sa važećom uredbom Vlade 
Republike 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 smišta-
ju, hraniteljskim porodicama i starateljskim porodicama i žrtve porodičnog nasilja, u pr-
voj i drugoj grupi JLS;

Sridstva dodiljena po osnovu subvencije su de minimis državna pomoć.

II USLOVI ZA PODNOŠENjE ZAHTIVA 

Pravo na dodilu subvencije poslodavac mož ostvarit pod uslovom da:
• da ima sidište i registrovanu dilatnost na teritoriji Varoši Subatice u kojoj zapo-

šljava lice,
• da zapošljava nezaposlena lica sa teritorije Varoši Subatice, (koja se vode na 

evidenciji Nacionalne službe Filijala Subatica- Varoš Subatica)
• pripada privatnom sektoru sa statusom preduzetnika jel pravnog lica kod koji 

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

datuma podnošenja zahtiva; 
• izmiruje obaveze po osnovu poreza i doprinosa za obavezno socijalno osi-

guranje u zakonskim rokovima i ima najmanje jednog zaposlenog (pod zaposlenim li-
com, u skladu sa zakonom, podrazumiva se svako lice prijavljeno na obavezno socijal-
no 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 
Subatica, osim za obaveze čija je realizacija u toku, ukoliko iste redovno izmiruje; 

• nalazi se u dozvoljenom okviru oprediljenog iznosa za de minimis državnu po-
moć u tekućoj fiskalnoj godini i prithodne dvi fiskalne godine, u skladu sa propisima za 
dodilu državne pomoći;

• ne zapošljava lica koja su u periodu od šest miseci prije podnošenja za-
htiva 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 slučaju pri-

rodnog odliva zaposleni i drugih opravdani razloga (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, računajuć od dana odobravanja sridstava;

• koji obavljivaje dilatnosti koje se ne finansiraje prema spisku dilatnosti  koji je 
sastavni dio ovog javnog poziva;

• za radnike koje bi ustupili drugom poslodavcu;
• radi zapošljavanja lica koja u tom privrednom subjektu imaje status osnivača, 

direktora, zakonski i drugi zastupnika, prokurista, članova društva.

III PODNOŠENjE ZAHTIVA 

Dokumentacija za podnošenje zahtiva:
• popunjen zahtiv sa biznis planom na propisanom obrascu,
• fotokopija rišenja nadležnog organa o upisu u registar, ukoliko podnosilac za-

htiva nije registrovan u APR-u; 
• izvod iz pojedinačne poreske prijave o obračunatim porezima i doprinosima 

(PPP PD), štampan iz elektronske baze podataka Poreske uprave (EBP-PURS), potpi-
san od strane poslodavca, za prijave podnete u zakonskim rokovima za tri miseca koja 
prithode misecu u kome je podnet zahtiv,

• uvirenje Poreske uprave o izmirenim obavezama na ime poreza i doprinosa 
za obavezno socijalno osiguranje do miseca koji prithodi misecu u kome je podnet za-
htiv, za poslodavca koji paušalno izmiriva poreske obaveze, odnosno za poslodavca 
koji je jedini u osiguranju u svom privrednom subjektu,

• ukoliko je došlo do smanjenja broja zaposleni uslid prirodnog odliva i drugi 
opravdanih razloga, potribno je dostavit odgovarajuć dokaz.

Nacionalna služba zadržava pravo da traži i druge dokaze relevantne za odlučiva-
nje o zahtivu podnosioca.

Način podnošenja zahtiva
Zahtiv sa biznis planom i dokumentacijom podnosi se nadležnoj organizacionoj je-

dinici Nacionalne službe Filijala Subatica, neposridno, putom pošte el elektronskim pu-
tom, na propisanom obrascu koji se mož dobit u organizacionoj jedinici Nacionalne 
službe Filijala Subatica jel priuzet na sajtu Nacionalne službe za zapošljavanje www.
nsz.gov.rs i na sajtu Varoši Subatice www.subotica.rs

IV DONOŠENjE ODLUKE 

Odluka o odobravanju subvencije donosi se na osnovu rang-liste i pribavljenog mi-
šljenja Lokalnog savita za zapošljavanje, a nakon provire ispunjenosti uslova Javnog 
poziva i priložene dokumentacije i bodovanja podnetog zahtiva poslodavca najkasnije 
u roku od 30 dana od dana podnošenja zahtiva. Izuzetno, zahtivi koji ispunjavaje uslo-
ve Javnog poziva, a po kojima nije pozitivno odlučeno u navedenom roku, mogu bit po-
novo uzeti u razmatranje ukoliko se za to steknu uslovi.

Datum zasnivanja radnog odnosa lica koja se zapošljavaje mora bit nakon donete 
odluke o odobravanju subvencije, a najkasnije do datuma potpisivanja ugovora.

Nacionalna služba i Varoš Subatica prilikom odlučivanja po podnetom zahtivu proci-
njiva opravdanost uključivanja broja lica iz zahtiva sa biznis planom. Broj novozaposle-
ni za koje se traži subvencija u odnosu na broj zaposleni mož bit najviše 5:1.

ГРАД СУБОТИЦА НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА 
ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ

Na osnovu člana 43 stav 1 tačka 3 Zakona o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti („Sl. glasnik RS“, br. 36/09 i 88/10, 38/15, 113/17 – dr. zakon i 113/17), člana 
11 stav 1 tačka 3 Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba sa 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), čl. 30 i 129 Pravilnika o kriterijumima, nači-
nu 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 zapošlja-
vanja Varoši Subatice za 2021. godinu i Sporazuma o uređivanju međusobni prava i obaveza u realizaciji mira aktivne politike zapošljavanja za 2021. godinu broj 2108-101-
5/2021 od 5.07.2021. godine 

VAROŠ SUBATICA I NACIONALNA SLUŽBA ZA ZAPOŠLjAVANjE
 Raspisuju

JAVNI KONKURS
POSLODAVCIMA ZA DODILU SUBVENCIJE ZA ZAPOŠLjAVANjE NEZAPOSLENI LICA

IZ KATEGORIJE TEŽE ZAPOŠLjIVI U 2021. GODINI

Oglasi
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Oglasi

*Element „Procenat zaposlenih lica kod podnosioca zahtiva“ odnosi se na dodilu 
subvencije po javnim pozivima iz 2018, 2019. i 2020. godine, koje je organizovala i fi-
nansirala dilomično jel u cilosti Nacionalna služba, a podrazumiva broj lica koja su bila 
zaposlena kod podnosioca zahtiva na 180-ti dan po završetku ugovorne obaveze po 
osnovu dodile subvencije, u odnosu na ukupan broj lica za koja je podnosilac zahtiva 
koristio subvenciju. Navedene podatke će proveravai Nacionalna služba. 

**Element „Poslodavac koji nije ranije koristio sridstva Nacionalne službe“ odnosi se 
na dodilu subvencije po javnim pozivima iz 2018, 2019, 2020. i 2021. godine, koje je 
organizovala i finansirala dilomično el u cilosti Nacionalna služba. Navedene podatke 
će proveravat Nacionalna služba. 

Ukoliko postoji veći broj zahtiva sa istim brojom bodova, pridnost će se dat zahtivima 
koji imaje više bodova po pojedinačnim kriterijumima, i to slidećim redoslidom: porast 
broja zaposleni, procenat zaposleni lica kod podnosioca zahtiva, dužina obavljanja i di-
latnost poslodavca. Ukoliko postoji veći broj zahtiva sa istim brojom bodova po pojedi-
načnim kriterijumima, odlučivaće se po redoslidu podnošenja zahtiva.

V ZAKLjUČIVANjE UGOVORA 
Direktor filijale Nacionalne službe po ovlašćenju direktora Nacionalne službe (el dru-

gi zaposleni kojeg ovlasti direktor Nacionalne službe), gradonačelnik Varoši Subatice i 
podnosilac zahtiva u roku od 45 dana od dana donošenja odluke zaključiva ugovor ko-
jim se uređivaje međusobna prava i obaveze i na osnovu kog se vrši isplata sridstava. 
Izuzetno, ukoliko od datuma donošenja odluke do kraja kalendarske godine ima manje 
od 45 dana, ugovor se zaključiva do kraja te kalendarske godine.

Dokumentacija za zaključivanje ugovora:
• dokaz o zasnivanju radnog odnosa na neodređeno vrime, sa punim radnim 

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

• sridstva obezbeđenja 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 cilju zaključivanja ugovora podnosiloc zahtiva je u obavezi da dostavi i odgovara-
juća sridstva obezbeđenja ispunjenja ugovorni obaveza, koja mogu bit:

1. Za priduzetnika:
• za odobrena sridstva u iznosu do 2.000.000,00 dinara – dvi istovetne blanko 

trasirane menice korisnika sredstava sa dva žiranta i meničnim ovlašćenjom; 
• za odobrena sridstva u iznosu od 2.000.001,00 dinara i više – bankarska ga-

rancija u vridnosti odobreni sridstava sa rokom važenja od 18 miseci od dana izdavanja. 

2. Za pravno lice:
• za odobrena sridstva u iznosu do 2.000.000,00 dinara – dvi istovitne blanko 

solo menice sa meničnim ovlašćenjom;
• za odobrena sridstva u iznosu od 2.000.001,00 dinara i više – bankarska ga-

rancija u vridnosti odobreni sridstava sa rokom važenja od 18 miseci od dana izdavanja.  

Žirant mož biti svako poslovno sposobno fizičko lice koje je u radnom odnosu na ne-
određeno vrime, fizičko lice koje samostalno obavlja svoju dilatnost (priduzetnik), od-
nosno lice koje samostalno obavlja dilatnost u skladu sa posebnim zakonom (npr. ad-
vokat, notar, javni izvršitelj i sl.), penzioner.

VI OBAVEZE IZ UGOVORA 
Poslodavac – korisnik subvencije dužan je da:
• lica za koja je ostvario pravo na subvenciju i sa kojima je zasnovao radni od-

nos na neodređeno vrime sa punim radnim vrimenom, u skladu sa zakonom, zadrži u 
radnom odnosu, pri čemu Nacionalna služba prati realizaciju ugovorne obaveze 12 mi-
seci; u slučaju pristanka radnog odnosa sa licom za koje je ostvareno pravo, posloda-
vac je u obavezi da u roku od 30 dana od dana pristanka radnog odnosa zasnuje radni 
odnos sa drugim nezaposlenim sa evidencije Nacionalne službe Filijala Subatica- Va-
roš Subatica koji pripada kategoriji teže zapošljivi za koju je određena ista visina sub-
vencije, u skladu sa Javnim pozivom; potribno je da to lice zadrži u radnom odnosu na 
neodređeno vrime sa punim radnim vrimenom, u skladu sa zakonom, najmanje do iste-
ka ugovorom pridviđenog roka uvećanog za period u kom je izvršena zamina; izuzetno, 
moguće je izvršiti zaminu lica drugim nezaposlenim licom koje pripada kategoriji teže 
zapošljivi za koju je određen veći iznos subvencije od odobrene, s tim da Nacionalna 
služba i Varoši Subatica nemaje obavezu isplate razlike u visini subvencije; prije uklju-
čivanja u miru/zaminu, Nacionalna služba vrši proveru ispunjenosti zakonski i uslova 
ovog javnog poziva za nezaposleno lice; 

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

• u toku trajanja ugovorne obaveze ne ustupa lica / zaminu lica, za koja je 
ostvario pravo na subvenciju, drugom poslodavcu radi obavljanja poslova pod njego-
vim nadzorom i rukovođenjom, u skladu sa zakonom;

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

• obavlja dilatnost u periodu realizacije ugovorne obaveze na teritoriji Varoši 
Subatice

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

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

ciju ugovora, u roku od 8 dana od dana nastanka promine.
U slučaju neispunjenja jel dilomičnog ispunjenja obaveza iz ugovora, korisnik sub-

vencije je u obavezi da vrati cio el srazmirni iznos isplaćeni sridstava uvećan za zakon-
sku zateznu kamatu od dana prinosa sridstava. 

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

vo 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 oba-

vezana na čuvanje povirljivosti podataka o ličnosti i neće ji otkrivat trećoj strani, osim 
ako je to neophodno u svrhu kontrole postupka sprovođenja javnog poziva jel revizije.

Nacionalna služba će čuvat podatke o ličnosti u zakonski pridviđenom roku, nuz pri-
menu odgovarajući tehnički, organizacioni i kadrovski mira. 

Lica čiji se podaci obrađivaje imaje pravo na pristup, ispravku i brisanje svoji poda-
taka, pravo na ograničenje obrade svoji podataka, pravo na prigovor i pravo na prituž-
bu 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 or-
ganizacionoj jedinici Nacionalne službe Filijala Subatica putom telefona 024/644-627, 
na sajtu Nacionalne službe www.nsz.gov.rs ili na sajtu Varoši Subatice www.subotica.rs

Javni poziv je otvoren od dana objavljivanja do utroška raspoloživi sridstava, a naj-
kasnije do 30.09.2021. godine. 
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Čitulje

Сећање на драгог пријатеља

СЛОБОДАН 
МИЛИЋЕВИЋ

РАШО
1947-2014.

Од пријатеља: Лацике Гергељ, Терзић 
Милоша, Мамужић Милоша, Стеве Ардалић, 
Босанчић Драгољуба, Марић Славољуба, Аговић 
Руждије, Николе Шурлан, Поповић Цветка, 
Аличић Хусеина, Вујанић Ненада, Јове Кокот, 
Мирка Дошен и Золике СМБ.  (P-450)

POMEN
Prošla je tužna godina od kada nije sa nama naš 

voljeni šampion.

BOŠKO MARINKO
1939-2020.

Parastos će se održati 10. jula u 11 časova na Pra-
voslavnom groblju kod Dudove šume.

Ostaćeš nam u večnom sećanju!

Tvoji najmiliji  (PF-453)

Dana 8.7.2021. navršava se godinu dana od kako nas 
je napustio voljeni

NIKOLA MALOV
1948-2020.

U subotu 10.07.2021. u 11 časova ćemo dati pomen na 
Pravoslavnom groblju kod Dudove šume.

Uvek ćemo se sećati tvoje ljubavi i dobrote!
Njegovi najmiliji  (P-446)

Dana 09. jula navršava se 6 tužnih meseci bez tebe

DRAGAN LATINOVIĆ
1948-2021.

Život nestade u trenu, ali tvoj lik ostaje večno u nama.
Tvoji sinovi Goran i Zoran (P-447)

IN MEMORIAM
Završen je jedan sadržajan i bogat život. Preminuo je

prof. dr ATILA SAM
17.03.1942. - 01.07.2021.

Zatečeni smrću najdražeg muža, oca i dede nevoljno se opraštamo od njega i 
pamtimo ga kao iskrenog prijatelja, dobrog drugara i poštenog čoveka. U duši 
Jugosloven, u srcu Mađar, u sebi je nosio neiscrpnu snagu, upornost i ambiciju 
da se ostvari na planu proučavanja društveno-političkih promena.

Atila Sam je bio dekan i redovan profesor Građevinskog fakulteta u Subotici, 
predmet sociologija. Autor je tri knjige, pet udžbenika i oko sto naučnih radova. 
Devedesetih godina prošlog veka bio je zamenik sekretara za obrazovanje i kulturu 
i potpredsednik Izvršnog veća Vojvodine. Dobitnik je brojnih društvenih i stručnih 
priznanja.

Voleo je sport, u mladosti se takmičio u veslanju, a potom je bio rekreativni 
igrač i veliki ljubitelj tenisa do kraja života.

Ostaće u sećanju kao tih i uzdržan sa osmehom u očima i verom u ljudsku 
dobrotu.

Nakon kremacije, dr Atila Sam će biti sahranjen u Segedinu, na Alsóvárosi 
groblju, 12. jula u 12 časova.  (P-455)

Sećanje na dragog prijatelja

MILIĆEVIĆ SLOBODAN
RAŠO

1947-2014.

Porodica Huse Aličića  (P-451)

Sećanje na dragog prijatelja

MILIĆEVIĆ SLOBODAN
RAŠO

1947-2014.

Porodica Jove Kokota  (P-452)

VESNA MATIJACA
1.avgust 1964-3.jul 2008.

,,Mmmm, sjajno je, kad, Prvi put,
ugledaš more iz voza,
jelda Malena?
To nepregledno morsko plavetnilo
u daljini, kao divna tajna,
izmaglice čežnje,
stopljena, s nebom?’’

Ljubim uspomene na Tebe,
Tvoja Malena  (P-448)

SEĆANJE

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

S ljubavlju Vaši najmiliji  (P-444)

SKENDEROVIĆ STIPAN
1933-2019.

SKENDEROVIĆ ANICA
1941-2006.

Dana 7.07.2021. godine navršava se 4 godine od 
kada nije sa nama naša

SMILJANA BATINICA
1938-2017.

S ljubavlju i poštovanjem čuvamo tvoj lik od 
zaborava.

Tvoji najmiliji  (P-443)

Radno vreme za prijem 
čitulja i malih oglasa je 

ponedeljkom i utorkom 
od 8 do 16 časova, i sre-
dom od 8 do 13 časova 

(zaključenje broja), 
četvrtkom i petkom 

od 8 do 14 časova (za 
naredni broj).  Tel. 553-
805.  Maksima Gorkog 

8. na spratu
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RAZNO
- Poštovane kolege, ukoli-

ko ste zainteresovani za posao 
Elektroinstalatera u Nemačkoj, 
budite slobodni da nas kontak-
tirate. Lebenslauf (CV) možete 
poslati na Mail: darko-percic@
heldele-gp.de P.S. Svi “papiri 
“dolaze u obzir.

-TRAŽIM PRIVATNOG DE-
TEKTIVA. Tel.: 065/435-4703

-,,GORENJE SERVIS ENER-
GIJA”! Servisiramo belu tehni-
ku od svih proizvođača, - Ori-
ginalni rezervni delovi – Ivana 
Antunovića 141. Tel.024/ 546-
206 ili 063/1546-206 (P-135 III 
2021.)

-BRAČNI PAR TRAŽE DVO-
SOBAN STAN, ODVOJENE 
SOBE, NA GAS, DO 150 EUR, 
NA DUŽI VREMENSKI PERI-
OD. TEL.: 063/11-88-151

-Subotičanin traži jednog fi-
ziterapeuta za rad u vlastitoj am-
bulanti u Frankfurtu, Nemačka i 
dve medicinske sestre za stalno 
zaposlenje. Ne moraju znati ne-
mački jezik , plata zadovoljava-
juća, moraju doneti prevedenu 
diplomu na nemačkom jeziku, 
obezbeđeno stanovanje ,jedino 
moraju imati hr dokumente ili 
mađarske da su iz EU. Sve infor-
macije na tel:0637668808

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

Elektroinstalaterski radovi i 
sitne popravke uređaja za doma-
ćinstvo. Izlazim na poziv kolima. 
Svilar Mile Tel.063/770-42-02

Traži se autolakirer sa isku-
stvom ili bez. Isplata na vreme, 
prijava redovno, dobri uslovi 
rada. Tel.: 064/186-22-74

-Kupujem korištene vinske 

flaše 1 l krunski zatvarač, dola-
zim za preko 50 komada, dogo-
vor. Tel.: 060/548-1083

-Elektroinstalaterski rado-
vi i sitne popravke uređaja za 
domaćinstvo. Tel.: 063/770-
4202. Svilar Mile (izlazi na po-
ziv kolima)

- Profesionalno iskoštavanje 
višanja, pranje i pakovanje. Tel.: 
064/138-70-52 (-223)

Za upoznavanje: Penzioner, 
72 godine bi želeo upoznati jed-
nu penzionerku 65-75 godina, 
radi druženja. Ja sam nepušač 
i nisam alkoholičar. Tel: Cveta, 
060/14-22-990

KUĆE I 
PLACEVI

-Prodajem kuću za adaptaci-
ju ili rušenje sa vodom, strujom. 
Tel.: 024/535-213 (1-225)

-Prodajem kuću, ima poslov-
ni prostor, udarno mesto Fra-
nje Kluza 3. Tel.: 061/210-21-
43 (-225)

STANOVI
- Izdajem garsonjeru u 

ulici Dragiše Mišovića br. 5. 
Tel: 069/45-000-04

-Prodajem stan 5 soba, 
120m2, visine 3,5 m, drugi sprat 
bez lifta, eg. Tel.: 064/375-8911 
(3-225)

-Prodajem dvosoban stan 
52kv, ulica Braće Radića, toplo 
prizemlje, ca i svi priključci, te-
rasa spolja se ulazi, stanje lep, 
cg. Tel.: 061/714-3588 (4-225)

-Prodajem jednosoban stan 
kod ekonomskog fakulteta 29kv, 
cg, sve je sređeno, bez ulaganja. 
Tel.: 061/219-6512 (5-225)

-Prodaje se stan u B. Radića 
156/68 od 45m2. Tel.: 069/282-
9278 (6-225)

-Tražim manji stan sa tera-
som, garsonjeru, može kod au-
tobuske stanice. Imam kom-
foran dvosoban stan u gra-
du. Do drugog sprata. Tel.: 
061/102-6444(7-225)

POSLOVNI 
PROSTOR

-Izdaju se nameštene kan-
celarije kod megamarketa 

024, internet, parking, Sege-
dinski put. Tel.: 063/535-763 
(8-225)

-Povoljno izdajem lokal od 
320m2 za poslovni prostor, po-
godan za više delatnosti. Tel.: 
064/1900073 (9-225)

KUPOPRODAJA
-Kupujem, prodajem i me-

njam značke, fudbalske mo-
nografije . Tel.:542-310 ili 
062/852-8228 (10-225)

-Kupujem ordenje, meda-
lje, i stare sportske značke. Tel.: 
064/615-59-82 (11-225)

-Otkupljujem originalne 
umetničke slike uz stručnu i re-
alnu procenu vrednosti. Intere-
sovati se od ponedeljka do subo-
te od 9-17h. Tel:065/58-33-665 
(12-225)

-Prodaju se limenke, domaće 
kokoške, još i nose jaja, bunje-
vačke marame, pneumatska se-
jačica, špediter, tr. Žareći šted-
njak, kolevka orman, kaputi, ro-
leri, marame, odela, sto, stolice, 
stakleni baloni. Tel.: 024/528-
682 (13-225)

-Plug za oranje-jednopreg 
za ukras u bašti-vrt, cena po 
dogovoru. Tel.: 063/837-6461 
(14-225)

-Prodajem GORENJE friži-
der od 170l i garderobni drveni 
rezbaren orman starinski. Tel.: 
069/552-3431 (15-225)

-Prodajem 2 kom. Televizo-
ra u boji Vivax, ekran 70 i Beko 
ekran 55 sa daljinskim u su-
per stanju, malo korišteni, oba 
7.000,00 dinara. Tel.: 064/985-
81-92 (16-225)

-Moto odelo, novo iz dva 
dela, br. 56. Tel.: 062/723-326 
(17-225)

-Prodajem zamrzivač sandu-
čar 400l ,, Gorenje’’ i ,,Bagat’’ ši-
vaću mašinu i T.A.P od 3kw ,, 
Cer’’ Čačak (18-225)

-Prodajem očuvan dvosed, 
GAS boca sa ogorivačem – za 
klanje svinja i sl. ,, Dragač’’ oču-
van – 100 godina, biciklu – po-
voljno. Tel.: 065/353-0825 
(19-225)

-Prodajem termo peć 4,5kw 
u dobrom stanju, malo kori-
šćena. Tel.: 069/4783-068 
(20-225)

Čitulje/Oglasi

Subotica 

IZDAJEMO
magacinski prostor - 

hala 500m2
-magacinski prostor - 

hala 600m2
-kancelarijski prostor 120m2

Lokacija: Lošinjska 12, Subotica 

Kontakt telefon: 065/511-23-99

Boško
Uvek si bio pored mene i znam da ćeš biti 

zauvek.

Tvoja Vera.  (PF-454)

Prošlo je godinu dana od odlaska naše sestre

CECILIJE MIHAJLOVIĆ

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

Braća: Antun, Marinko i Duško sa porodicama 
(P-445)

TUŽNO SEĆANJE
Dana 17. jula 2021. godine navršava se godina 

od kad nas je napustio naš voljeni

TRIFUN GRANULIĆ

Vreme prolazi, bol i tuga ostaju večni. Sa po-
nosom čuvamo uspomene na tebe. Mnogo nam 
nedostaješ.

Tvoji najmiliji  (P-449)

Dana 1. jula 2021. prerano nas je napustila naša 
voljena

LIDIJA POLIĆ
1981-2021.

Večno ćemo te se sećati i čuvati uspomene u na-
šim srcima.

Ožalošćeni sin Dominik, ćerka Viktoria, suprug 
Nenad, majka Ana i ujak Antika  (P-456)

Mali oglasi

-TRAŽIMO RAD-
NIKE: hitno potreb-
ni kuvarice, konoba-
rice, pomoćne radni-
ce, geronto domaćice 
sa pasošima EU. Tel. 
064/7007-106 (P-136)

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

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
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Za v r š n i 
„čin“ se-
zone odi-
graće se 
15. jula, 

na Trgu Republike 
podno stubova Na-
rodnog pozorišta sa 
predstavom „Ika-
rus“, a pre toga u su-
botu 10. jula, na sce-
ni Dečijeg pozorišta, 
premijerno će biti 
izvedena predstava 
„Pipi duga čarapa“, 
koju potpisuje bugar-
ski režiser Veselin Bojdev, a muziku 
za ovu predstavu uradila je Suboti-
čanka Natalija Lukić.

Bojdev kaže, da je poznatu priču ura-
dio na drugačiji način, s ciljem da moti-
više decu da se igraju i da igru pronala-
ze u svakodnevnici u svom okruženju.

-Smatram da je tema predstave ve-
oma bitna za decu, ali i za njihove ro-
ditelje, jer je današnji život mnogo brz 
i dinamičan, a primetno je da su nam 
deca zatvorena u kući. Tehnologija ih je 
praktično „zarobila“ i zbog toga nema 
te fizičke aktivnosti koja je neophodna 
za njihov razvoj. Komunikacija se sve-
la na slanje poruka, nema te slobode od 
ranije, pa želimo da poručimo roditelji-
ma, da ohrabre svoju decu da budu slo-
bodna, jer bez hrabrosti, nema ni slo-
bode. U predstavi, glavni lik ima svoj 
put, u početku je ona bojažljiva i za-
tvorena, da bi na kraju, kroz igru, Pipi 

postala hrabrija i aktivnija, što je poru-
ka svima za uspeh u životu.-

Postavka predstave naišla je na broj-
ne izazove, pre svega zbog pandemije 
korone, koja je prolongirala odigrava-
nje godinu dana.

-Zbog korone, nismo je završili u 
prethodnoj sezoni, kako je predviđeno, 
mnogi od nas su bili u izolaciji i tu smo 
izgubili dosta vremena. Srećom, ova 
godina nam je omogućila da predstavu 
postavimo i sad čekam reakciju publi-
ke, jer predstavu smo pravili isključivo 
za Dečije pozorište na srpskom i ma-
đarskom jeziku, a u subotu je premije-
ra na srpskom jeziku, a prethodila je na 
mađarskom.

Direktorica Dečijeg pozorišta Marta 
Aroksalaši odlučila je da Nataliji Lukić, 
mladoj Subotičanki, poveri kompono-
vanje muzike za predstavu „Pipi duga 
čarapa“. Nakon nekoliko meseci rada, 
pred premijeru, Natalija je zadovoljna 
prilikom da pokaže talenat i veruje da 

će se publici dopasti mu-
zika u predstavi.

-Komponovanje mu-
zike za ovu predstavu 
bio je najveći muzički 
izazov za mene, poseb-
no što sam radila muzi-
ku za predstavu Bojdeva, 
bugarskog režisera i ta-
lenata u muzičkoj bran-
ši. Uz Veselinove savete, 
kreirala sam muziku koja 
prati radnju. Inspiracija 
mi je bila ta hrabrost, na 

kojoj se bazira cela priča i koja prati sve 
nas kroz život, te sam koristila mnoge 
stilove, poput rokenrola, kabarea, popa 
pa do balada i u svemu tome nalazila 
inspiraciju.-

Scenografiju za predstavu uradila je 
Hristina Nedeva, Mirjana Perčić kore-
ografiju a glavnu ulogu vesele Pipi, tu-
mači Viktorija Palfi.

Mere su, malo po malo, 
ublažavane, a u Kul-
turno-umetničkom 
društvo železniča-
ra „Bratstvo“ su ne-

strpljivo čekali petak, 25. jun, kada su 
se zvanično vratili na scenu i pred pu-
bliku, i to kroz dva vezana koncerta na 
sceni „Jadran“.

— Zadovoljni smo, svi 
su dali sve od sebe, a bilo 
je izuzetno teško. Bilo 
je izuzetno toplo, spar-
no, možda nismo trebali 
da napravimo ovako dva 
vezana koncerta, ali smo 
udovoljili publici, da po-
sle dužeg vremena vide 
folklorce na sceni. Lepi 
su doživljaji s domaćom 
publikom, a to je i naj-
bolja uvertira za buduće 
nastupe u Bajmoku, Tavankutu, Valjevu, 
Paraćinu, Vrnjačkog Banji..., a ima i pozi-
va za inostranstvo. Konačno se sve vraća 
u normalu — priča Antuš Romić, koji sa 
suprugom Zagorkom, vodi probe svih fol-
koraca u „Bratstvu“.

Priliku da pokažu sve što su naučili, 
imali su svi folklorci, podeljeni u tri an-
sambla, po starosti. Aplauze za svoju vir-
tuoznost dobili su najstariji, ali i oni naj-
mlađi koji su bili uporni, pa i u borbi pro-
tiv velike vrućine.

Bez obzira, da li su veći ili manji, jedna-
ko nestrpljivo čekali su povratak na scenu.

— Uželeo sam se ovakvih nastupa, 
drago mi je kada ljudi mogu danas vide 
— kaže Zdenko Đurašević, a Tea Milo-
vić kaže da joj ništa nije bilo teško. Sada 
kada je konačno sve krenulo, čekam nove 
nastupe.

Matei Tumbas je ovo bio prvi koncert, 
zato ga je čekala sa velikim uzbuđenjem, 
dok je Livija Miškolci iskusnija.

— Dali smo sve od sebe, iako je bilo 
toplo. Izdržali smo sve, trudili smo se da 
publika ne vidi koliko je teško izneti ko-
reografije po ovakvomvremenu. Nadam 
se da su svi zadovoljni.

Nastup u ovakvim uslovima je bio, 
kako smatra Vanja Poljaković, odlična 
provera.

— Leto nosi dosta nastupa, pa je ovo 

bio dobar test da li smo se vratili u kondi-
ciju nakon pauze. Čini mi se da neće biti 
problema.

Zadovoljni su bili folklorci, zadovoljni 
i roditelji i rodbina, koji su činili najveći 
deo publike.

— Došao sam da gledam ćerkicu, ona 
je učesnik. Uživao sam, pogledao sam 
oba koncerta — kaže Nebojša Marunić, 
a Snežana Krgović dodaje: — Svi smo 
čekali nastupe, deca pogotovo, bilo je 
savršeno.

Dečije pozorište zatvara sezonu, s dve premijere

Posle duge korona pauze, folklorci KUDŽ „Bratstvo“ ponovo na sceni

Pipi duga čarapa 
- premijerno

Kako odigrati kolo,
bez kontakta!

Dečije pozorište zatvara sezonu s dve izuzetne predstave - pre-
mijerno „Ikarus“ i „Pipi duga čarapa”

Korona kriza koja je, nadaju se svi, iza nas, pogodila je sve one 
koji svoj rad usmeravaju ka većoj grupi, gde je kontakt nužan. 
Uostalom, kako odigrati kolo, na primer, bez kontakta?

Autor: B. Nikolić

„Pipi duga čarapa“, na-
kon Subotice, biće izve-
dena, krajem septem-
bra, na lutkarskom fe-
stivalu u Mostaru

Autor: N. Stantić

Utisak roditelja i za-
hvala Antušu i Zagi, 
koji se jednako tru-
de oko dece, za sva-
ko je čestitanje

Veselin Bojdev i Natalija Lukić
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STARE SLIKE I GRADSKE PRIČE piše Dejan 
Mrkić - Lansky

Zlatni dani subotičkog SAND-aZlatni dani subotičkog SAND-a
Raskrsnica na kojoj se sa Segedinskim putem susreću ulice Đorđa Natoševića i Banijska, dugo je 
imala neformalno ime — Sand. Tako su zvali i zabavište pored fabrike bicikla “Partizan”, kao i 
fudbalski teren na kojem je sedamdeset i neke izgrađena „Birografika”

Raskrsnica 
na kojoj se 
sa Segedin-
skim pu-
tem susre-

ću ulice Đorđa Natoše-
vića i Banijska, dugo je 
imala neformalno ime 
— Sand. Tako su zva-
li i zabavište pored fa-
brike bicikla “Parti-
zan”, kao i fudbalski te-
ren na kojem je sedam-
deset i neke izgrađena 
“Birografika”.

Vreme je izbrisalo i te-
ren i zabavište i fabriku, 
a polako nestaje i topo-
nim “Sand”. Mnogo pre 
toga nestalo je “Subotič-
ko Atletsko nogometno 
društvo” po kome je ovaj 
deo grada dobio ime.

Nije to bio tek je-
dan od mnogih sport-
skih klubova već mesto 
gde se ispisivala istori-
ja jugoslovenskog fud-
bala. SAND je prvi fud-
balski tim koji je osvo-
jio jugoslovenski naci-
onalni kup, na tom me-
stu je odigrana prva noć-
na utakmica u tadašnjoj 
državi, nekoliko SAND-
ovih fudbalera oblačilo 
je dres državnog tima….

PRVI KUP OSVOJILI 
SUBOTIČANI

Kup kralja Aleksan-
dra, Jugo kup, Kup Mar-
šala Tita… Menjala su se 
imena za ovaj trofej ali 
je uvek bilo pravilo da se 
kup odigrava uporedo sa 
ligaškim takmičenjem za 
prvaka države.

Spartak je dva puta 
stigao do finala (1962. 

i 1994. godine), dok je 
potpuno pala u zaborav 
činjenica da je jedan su-
botički tim osvojio ju-
goslovenski kup u svoje 
vreme - Zlatni pehar Ju-
goslovenskog nogomet-
nog saveza!

Kup Jugoslavije pre 
Drugog svetskog rata 
nije se igrao redovno 
svake sezone, zbog ra-
znih teškoća organizaci-
one prirode, zbog čega je 
i državno prvenstvo če-
sto menjalo sistem ta-
kmičenja. Jugoslavija je 
još bila loše povezana 
saobraćajnim vezama, 
dok je fudbal tek ulazio u 
profesionalizam koji će 
u budućnosti omogući-
ti da se fudbaleri posve-
te samo sportu.

Prvih nekoliko kup 
takničenja (Kup kralja 
Aleksandra) dvadesetih 
godina igrale su repre-
zentacije gradova odno-
sno podsaveza, sve do 
sezone 1929/1930. kada 
se fudbalski savez odlu-
čio za format takmičenja 
u kome će po prvi put 
igrati klubovi. Pošto se u 
završnicu prvenstva dr-
žave plasiralo svega ne-
koliko timova, a kako bi 

ostali klubovi za to vre-
me mogli da imaju jake 
utakmice, dobili su prili-
ku da se bore za „Pehar 
Jugoslovenskog nogo-
metnog saveza“.

Junaci ove priče su 
fudbaleri subotičkog 
SAND-a. Svoj put do fi-

nala počeli su protiv 
Radničkog SK iz No-
vog Sada (4:1). Slede-
ći protivnik bio je Haj-
duk iz Osijeka (6:3), za-
tim u četvrtfinalu Obilić 
iz Beograda (2:1).Polufi-
nale protiv beogradskog 
tima SOKObila je dra-
ma tog septembarskog 

popodneva na SAND-u. 
Gosti su rano došli do 
vođstva od dva gola, me-
đutim, do poluvremena 
su poravnali Gabrić i Šaj-
ković.Na početku dru-
gog dela igre desio se in-
cident. Reprezentativni 
golman Milovan Jakšić 

napao je Renegija i dobio 
crveni karton. Oslabljeni 
gosti, sa igračem manje, 
poklekli su u 57. minutu 
kada je Inotai doneo po-
bedu Subotičanima.

Finale SAND — SAŠK 
(Sarajevo) zakazano je 
za proleće 1931.Prva fi-
nalna utakmica u Saraje-
vu završena je nerešeno 
2:2, pa je odluka imala da 
padne u Subotici. Bor-
ba za zlatni pehar done-
la je mnoga uzbuđenja i 
neizvesnost do samog 
kraja. Štampa je prene-
la opširan izveštaj gde 
je ostalo zabeleženo da 

su subotički crveno-crni 
pobedili golovima Ljuji-
ća i Beleslina 2:1. Trofej 
kupa za SAND i poziv u 
reprezentaciju Milošu 
Beleslinu!

POD SJAJEM ZVEZDA 
I REFLEKTORA

Magiju utakmice pod 
zvezdama želeli su da 
osete subotički ljubitelji 
fudbala još u vreme kada 
su jedina dva stadio-
na u gradu bili „Bačka“ i 
„SAND“. To je tridesetih 
godina zna-
čilo osvetlje-
nje na bande-
rama koje bi 
bile raspore-
đene oko te-
rena. U Isto-
rijskom ar-
hivu Subo-
tice čuva 
se predračun Električ-
ne centrale iz 1932. go-
dine sa detaljima u vezi 
postavljanja provizor-
nog osvetljenja na stadi-
onu kraj Somborske ka-
pije. Bačkisti se tada in-
teresuju i kod „Građan-
skog“ iz Zagreba, koliki 
su bili njihovi troškovi 
elektrifikacije igrališta. 
Zagrepčani u odgovo-
ru navode cenu, tehnič-
ke pojedinosti i još jed-
nu stvar — lopta mora 
biti ofarbana u belo kada 
se igra noćna utakmica. 
Ipak, najviše je urađeno 

na stadionu SAND-a gde 
je tih godina postavljena 
noćna rasveta za stalno. 
Početkom avgusta 1929. 
godine lokalna ali i pre-
stonička štampa prenose 
vest o prvoj noćnoj uta-
kmici pod električnim 
osvetljenjem:

„Utakmica je počela u 
11 časova u noći, blagoda-
reći jakim električnim si-
jalicama. Posle toga odr-
žana je velika svečanost 
na terenu, koja je trajala 
sve do zore. SAND je pri-
redio svojoj publici veli-

ko iznenađenje time što 
je oko igrališta napra-
vio pravi Luna Park sa 
masom raznih atrakcija. 
Svečanosti je prisustvo-
valo preko 5 000 duša.“

Taj stari stadion imao 
je rasvetu na svom tere-
nu i posle rata. Pedese-
tih godina svetla su bila 
postavljena na visokim 
drvenim stubovima na 
svakih dvadesetak meta-
ra, a sijalice su bile sme-
štene u velikim “lavori-
ma” koji su bili pocin-
kovani i tako reflektova-
li svetlost.

Subotički SAND 
čevrti u prvenstvu 

države

1927.
godine ugašen 

SAND

1945.
osnovano Sportsko 
Atletsko nogometno 

društvo — SAND

1920.
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

Na stadionu SAND

Golman SANDa Geza Šifliš u dresu reprezentacije

Pozivnica na klupsku zabavu
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OSVEŽAVAJUĆE LUBENICE

Sastojci:
400 gr lubenice
225 gr brasna,
2 kasike secera,
1 kasika praska za pecivo,
50 gr putera 
(rastopljenog),
1 jaje (lagano umuceno),
140 gr komadica bjele 
cokolade,
malo narendane korice li-
muna i
vanilin secer (za 
posipanje).

Lubenica osvežava i hidrira tokom vrelih letnjih dana i puna je hranljivih materija. Na-
vikli smo da je jednostavno isečemo i jedemo, ali puno je ukusnih recepata sa lubenicom 

koji su veoma ukusni i istovremeno jednostavni za pripremu.

Salata sa lubenicom
i piletinom

Sastojci:
400 g pilećeg belog mesa
6 kašika kečapa, ljuta aleva paprika
2 kašike meda
5 kašika vinskog sirćta
glavica zelene salate
glavica crvene salate
1/4 lubenice
so, biber
2 kašike želea od pomorandže
6 kašika ulja

Priprema:
Belo pileće meso operite i osušite u kuhinjskoj krpi i 

isecite na režnjeve. U mešavini meda, dve kašike sirćeta, 
kečapa i aleve paprike, marinirajte piletinu oko dva sata. 
Salatu operite, očistite, iscepkajte. Od lubenice kašikom 
za sladoled izvadite kugle. Od soli, bibera, tri kašike sir-
ćeta, aleve paprike, želea od pomorandže i dve kašike ulja 
napravite preliv za salatu. Meso ispržite na ulju, posolite i 
pobiberite. Salatu rasporedite na tanjire, poprskajte preli-
vom. Preko stavite prženo meso i kugle lubenice i ukrasi-
te trakama od kore pomorandže.

Priprema: 
Zagrejte rernu na 180 stepeni li na 160 stepeni ako je fen rerna.Lubenicu očistite od košpica i izmiksajte 

u blenderu.Stavite brašno, prašak za pecivo, narendanu koricu limuna i šecer u veliku posudu.Zatim dodaj-
te jaje, puter i izmiksanu lubenicu i izmešajte viljuškom da se sve sjedini.

Dodajte komadiće bjele čokolade i umesšajte ih u masu.Namažite kalup za muffins s malo rastopljenog 
putera, zatim rasporedite masu u kalup i pecite. Pečene mafine prohladite, pospite vanilinim šećerom i 
poslužite.

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

Mafin sa lubenicom
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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 
Tajna sedmorka

Petar Konkoj

Marika Skenderović

MILOŠ LATINOVIĆ

DUGODNEVICA
Ljubiteljima autora Miloša Latinovića 

Vulkan izdavaštvo predstavlja novi roman 
—Dugodnevica. Pisac upućuje čitaocima 
neodoljivi poziv na jednodnevno putovanje 
i istraživanje grada na ušću dve reke, s liko-
vima čiju životnu strukturu ispunjavaju se-
ćanja na divne dane detinjstva, strasne lju-
bavi i umetnička dostignuća, ali i strahovi 
za budućnost.

Zanimljivost lutanja, važnost ljubavi, 
umetnički doživljaj, opreznost spram že-
lja u osnovi su romana 
Dugodnevica. Možete ga 
pročitati za dan, ali ćete 
ga pamtiti godinama. O li-
kovima u romanu Dugod-
nevica Latinović ističe: 
„Možda jesu usamljenici, 

idioritmici u velikom gradu, ali njihove mi-
sli, njihova iskustva, stavovi, analize ljudi 
koje susreću, predstavljaju briljantnu anali-
zu sveta u kojem živimo. Prolazeći ulicama, 
preko trgova, kroz uske prolaze i mirisne 
bašte iza visokih zidova, svako svojom pu-
tanjom, otkrivaju prelepe vidikovce i skri-
vena tajna mesta grada koji su postepeno 
otkrili. On je njihov mada su u njega došli.“ 
Grad Latinovićevih junaka postaje jedan od 
likova romana...

TURISTIČKA AGENCIJA  
J.P.  “SUBOTICA-TRANS”

Matka Vukovića br. 9, Subotica
TEL:  +381 24/555-466 +381 24/4150212, 

www.sutrans.rs, turizam.sutrans.rs
e-mail: ta.sutrans@gmail.com

Detaljnije na sajtu https://turizam.sutrans.rs
ili  ili u turističkoj agenciji Subotica-trans, 
Matka Vukovića 9, telefon 024/555-466

Ne propustite Ne propustite 
nezaboravno iskustvo-nezaboravno iskustvo-  
Rafting TaromRafting Tarom

Polazak iz Subotice.Polazak iz Subotice.
Za građane koji poseduju dokumenta Za građane koji poseduju dokumenta 

Republike Srbije (lična karta ili pasoš) Republike Srbije (lična karta ili pasoš) 
za ulazak u BiH nije potreban PCR test za ulazak u BiH nije potreban PCR test 

ili potvda o vakcinacijiili potvda o vakcinaciji
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Sportska porodica

Kada imate četi-
ri dečaka pod 
jednim krovom, 
onda je jasno da 
u jednoj fami-

liji nema dosadnog i mirnog 
dana. Ako je još cela familija 
usmerena na sport, kroz više 
generacija, sportski život je 
zagarantovan. Niko ne kaže 
da je Vojislavu i Nataši Bašić 
Palković bilo jednostavno, pa 
i po pitanju sporta, ali, kada 
se podvuče linija — isplati-
lo se.

U sportu su i dalje aktivni 
šesnaestogodišnji blizanci Fi-
lip i Andrej Bašić Palković, kao 
i dvadesetjednogodišnji Mate 
Nešić, dok je četiri godine sta-
riji Dragan Nešić, završio svoju 
sportsku karijeru.

— U mladosti sam svašta 
trenirao, fudbal, mačevanje... 
ali sam se najduže zadržao u 
hokeju na ledu. Otac mi je bio 
sportista i sportski radnik, se-
stra košarkašica, pa sam i ja 
tako rastao u sportskom okru-
ženju — priča nam Vojislav, a 
Nataša je, rastući u sportskoj 
porodici, takođe bila usmerena 
na sport:

— Najviše sam nastupala za 
školu, bavila sam se rukome-
tom, odbojkom, atletikom, bila 
samo dobra u svim sportovima, 
ali ni jedan nisam mogla da iza-
berem. Inače, moj deda je bio 
fudbaler i trener, jedan od osni-
vača FK Solid, otac je birao, da 
li će da izabere profesionalnu 
sportsku karijeru ili porodicu...

Kada su bili mali, dečaci su 
prvo krenuli na hokej na ledu. 
Prvo u školu klizanja, koja im je 
donela mnogo dobrog, između 
ostalog, „presekla“ je bronhitis.

— Već naredne godine smo 
nabavili opremu i tako je po-
čeo hokej, a od sedme godine 

i fudbal. Paralelno su trenirali 
oba sporta, a onda su, kao de-
setogodišnjaci izabrali sport — 
otkriva Vojislav. Nataša kaže 
kako nisu imali dileme da li će 
dečaci biti podržani na sport-
skom putu.

— Uvek nam je bilo važno 
da se bave sportom, jer je sport 
jako bitan. Donosi zdravlje, 
druženje, putovanja, mnogo je 
benefita.

U organizaciji „logistike“ 
oko odlazaka na treninge, uta-
kmice, turnire, bilo je mnogo 
timskog rada, bilo je i rada po 
principu „štapa i kanapa“, ali je 
sve definitivno vredelo.

Blizanci, Filip i Andrej, tre-
nutno igraju za kadetsku eki-
pu Fudbalskog kluba Spartak, 
uskoro im kreće takmičenje u 
Kadetskoj ligi Srbije.

— Uvek me je privlačio fud-
bal, mnogo putujemo, imam 
mnogo drugara, sport mi je 
mnogo pomogao. Fudbal je 

timski sport, to mi se veoma 
dopada, ne može samo pojedi-
nac da se istakne, ma kako da je 
dobar, nego mora cela grupa da 
dobro radi — priča nam Filip, a 
Andrej nastavlja:

— Ovo je vrlo zanimljiv 
sport, bitno je da svi u grupi 
napredujemo, da jedan drugog 
povučemo, kada je teško. Nama 
je možda malo lakše, bolje se 
razumemo jer smo blizanci.

Igraju na istoj poziciji, na 
mestu krila, ali na različitim 
stranama terena.

— Zadovoljni smo kako su 
prošle protekle sezone, bilo 
je uspeha, dobrih rezultata, 
važnih golova, kao kada smo 

pobedili Crvenu zvezdu u Be-
ogradu sa 2:1. Počele su nove 
pripreme, slede nam novi 
izazovi, nadamo se dobrom 
plasmanu.

Mate je maštao o karijeri ho-
kejaša na ledu, ali mu je iznena-
da sinulo — biće fudbalski su-
dija. I to već jako dobro radi, 
proteklih šest godina.

— Hokej na ledu sam zai-
sta voleo, i danas ga volim, ali, 
kako imamo leda samo tri me-
seca, nekada i manje, video 
sam da baš nema mngo šan-
se da napravim neku karijeru. 
Stariji brat je prvi počeo sa su-
đenjem, on i njegov drugar su 
krenuli u srednjoj školi i meni 
je samo sinulo — ovim ću da 
se bavim. Čekao sam da napu-
nim 16 godina, što je bio minu-
mum za polaganje, i tako je sve 
krenulo. Inače, i fudbal sam 
igrao, kao i košarku, ali uglav-
nom leti, kada nije bilo hoke-
ja na ledu.

Kao što se uče predmeti u 
školi, kao što se uče potezi na 

sportu, tako se uči i da posta-
neš fudbalski sudija. Da sve vi-
diš, a ne vidiš, sve čuješ, a ne 
čuješ.

— Sve se uči vremenom, ako 
bih uporedio moju prvu i šestu 
godinu suđenja, razlika je ogro-
mna. Autoritet se ne stiče pre-
ko noći. Bitna je samokontro-
la, ne sme sudija da popusti pod 
bilo kakvim pritiskom, mora da 
ostane dosledan odlukama koje 
donosi. Jeste, greške se dešava-
ju, svi smo živi ljudi, ali je bitno 
da greška nije namerna i bitno 
je da nema kompenzacija, da se 
iz greške ide u grešku. Nauči se 
vremenom sve, i da se fokusiraš 
samo na igru, da isključiš publi-
ku i sve što se dešava oko terena.

Ambicija imaju, za sada su 
one vezane za najviše rango-
ve u domaćem takmičenju, Fi-
lip i Andrej žele da se izbore za 
mestu u prvom timu Spartaka, 
a Mate da bude sudija u Super 
ligi Srbije. Znaju da put do is-
punjenja ciljeva nije lak, ali nije 

ni nedostižan, da put do uspeha 
mora biti popločan radom.

— Možda imamo malu pred-
nost u odnosu na ostale konku-
rente, u tome što smo se bavili 
hokejom na ledu. To je najbrži 
kolektivni sport na svetu, i on 
izoštri čula, poboljša reflekse... 
Možda to bude prevaga — sla-
žu se braća.

Na kraju, ali ne manje važ-
no, uz to što su dobri u spor-
tu, svi dečaci, sada već mom-
ci, su uspešni i u školi, odnosno 
fakultetu. Obrazovanje nije za-
postavljeno, a uz dobru organi-
zaciju, i podršku familije, sve se 
lakše savlada.

Sport uvek donosi mnogo dobrog!Sport uvek donosi mnogo dobrog!
Dečaci, sada već momci, Filip, Andrej, Mate i Dragan, od malena su usmeravani na sport, a on im je doneo i donosi, mnogo toga dobrog

Bašić Palković – Nešić

Projekat sufinansira Grad Subotica

Uz treninge i uta-
kmice, ima do-
voljno vreme-
na i za školu i 
fakultet

Svi imaju ambici-
je, ali i veliku po-
dršku porodice, 
da uz rad budu 
uspešni

Autor: N. Stantić

Sportska porodica: Nataša, Filip, Mate, Andrej i Vojislav

Andrej, Mate i Filip
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Studentske stipendije u 
okviru projekta: „Regional 
Innovation Laboratory for 
Industrial Automation and 
Mechatronics — Industry 
4.0“ (HUSRB/1903/43/0051 
RILIAM I-4.0)

Projekat pod nazivom “Re-
gionalna inovaciona laborato-
rija za industrijsku automati-
zaciju i mehatroniku — Indu-
strija 4.0 — RILIAM I-4.0”, 
nastavak je uspešno završe-
nog projekta “RILIAM” koji je 
takođe finansiran iz Interreg 
— IPA Cross Border Co-ope-
ration programa .

Cilj projekta je ojačanje i 
proširenje saradnje koja je us-
postavljena tokom prethod-
nog projekta, između članova 
projektnog konzorcijuma, ko-
jeg čine Visoka tehnička ško-
la strukovnih studija u Subo-
tici kao glavni nosilac, Univer-
zitet u Segedinu, Privredna 

komora Županije Čongrad i 
Poslovni Inkubator Subotica 
kao partneri, odnosno predu-
zeća, preduzetnika, studenata 
i drugih zainteresovanih koji 
su bili i koji će biti uključeni u 
projektne aktivnosti.

-Opšti cilj projekta je pod-
sticanje konkurentnosti malih 
i srednjih preduzeća putem 
prekograničnog programa pri-

pravništva. Razmena znanja, 
umrežavanje i izgradnja pro-
fesionalnog iskustva biće ka-
rakteristični za novu akci-
ju kroz prekograničnu mobil-
nost, a u okviru pripravniš-
tva, studijskih poseta, radio-
nica i konferencija za studen-
te i predstavnike preduzeća. 

Studenti, mladi stručnjaci i 
preduzetnici na ovaj način će 
steći praktično znanje i uvid u 
poslovanje uspešnih preduze-
ća u zemljama partnera.Uku-
pan budžet projekta iznosi bli-
zu 400 hiljada evra, od čega je 
iznos sredstava Evropske uni-
je oko 340 hiljada evra. Pro-
jekat je počeo 1. februara ove 
godine i traje 18 meseci, isti-
če Gogolák László PhD, Viso-
ka tehnička škola strukovnih 
studija Subotica, Tech - Colle-
ge of Applied Sciences.

Da bi se ciljevi projekta us-
pešno ostvarili, Visoka teh-
nička škola strukovnih studi-
ja u Subotici raspisuje kon-
kurs za svoje studente. Kon-
kurs se odnosi na prekogra-
ničnu stručnu praksu, u okvi-
ru koje student može ste-
ći odgovarajuće stručne kom-
petencije i iskustvo u Mađar-
skoj. Studenti moraju biti re-
dovni studenti Visoke tehnič-
ke škole strukovnih studija u 

Subotici, i upisani na treću go-
dinu studija na studijskim pro-
gramima mašinstva, mehatro-
nike, informatike ili srodnim 
studijskim programima. Stu-
denti će se učestvovati na iza-
branim kursevima Tehničkog 

fakulteta, Univerziteta u Se-
gedinu i na izabranim projek-
tima koje organizuju mala i 
srednja preduzeća iz Mađar-
ske. Studentska praksa se or-
ganizuje u 2021./2022. školskoj 
godini u trajanju od 5 meseci.

Interreg — IPA Cross Border Co-operation program

Prekogranični podsticaj konkurentnosti 
malih i srednjih preduzeća

Budžet projekta izno-
si blizu 400 hiljada 
evra, od čega je iz EU 
oko 340.000 evra

Autor: N.S.N. 
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Iza fudbalera Spartak 
Ždrepčeve krvi je dobar 
prijateljski meč u okvi-
ru priprema na Zlatibo-
ru. Iako su poraženi od 

Mladosti iz Lučana sa 0:1 (0:1), 
i to golom sa bele tačke, u tabo-
ru Golubova verovatno mogu 
biti zadovoljni onim što su vi-
deli pred skori početak nove se-
zone u Super ligi Srbije.

Kako javljaju izveštači sa Zla-
tibora, bio je to dobar meč, pra-
vi superligaški. Sjajnu priliku imao 
je Spartak u 12. minutu, loptu po-
red stative šalje Ni-
kola Srećković. 
Pet minuta kasni-
je odgovara Kos, a 
novu priliku Subo-
tičani su imali u 38. 
minutu. U odličnoj poziciji bio je 
Tufegdžić, dobro je zahvatio loptu 
glavom, ali je golman Milović bio 
siguran. Dva minuta kasnije 
veliku šansu imali su i fudba-
leri Mladosti. Tumbasević 
i Bojović su otvorili pri-
liku Kosu, ali je Šimura 
blokirao udarac.

Ubrzo je u prodoru u kazne-
nom prostoru Subotičana obo-
ren Tumbasević, sudija Kurlaga-
ić je pokazao na penal, a najstrožu 
kaznu sigurno je realizovao Milan 
Bojović. 

U drugom poluvremenu ostaju 
ubeležene šanse Bo-

jovića, u 48. 
minutu, te Tu-

fegdžića u 63. 
minutu susreta.

Mladost: Mi-
lović, Cvet-
ković, Leković, 
I. Milošević, Miće- vić, Baha, 
Tumbasević, Radivojević, S. Jova-
nović, Kos, Bojović. Igrali su još: 
Lambulić, Kijevčaniin, B. Miloše-
vić, Perović, Gordić.

Spartak: Dujmović, Branko-
vić, Ivančević, Dunđerski, Miloše-
vić, Đurasović, Šimura, Tufegdžić, 
Srećković, Todorovski, Bjelović. 
Igrali su još: Vukanić, Mažić, Jan-
čić, Bogdanović, Rakić, Urošević, 
Ilić, Šćepanović, Milić, Rajović, 
Šormaz, Moris, Furtula, Krstić.

Isti rivali su odigrali još jedan 

meč, a šanse su dobili igrači koji 
su do sada imali manju minuta-
žu. U takvom okršaju snaga nije 
bilo pobednika, nakon remija od 
1:1 (1:0).

Poveo je Spartak rano, već u 6. 
minutu. Dubinsku loptu je sjaj-
no prihvatio Nikola Furtula, a 

usledio je ta-
čan šut prema 
golu Samčovi-

ća koji je mo-
rao da vadi loptu iz 

mreže.
Imali su potom fudbaleri Mla-

dosti nekoliko soldinih prilika, 
ali nisu mogli da dođu do gola 

za remi. Ipak, u 85. minutu 
stiže pogodak za izjedna-

čenje. Ponovo je sudija 
Kurlagaić pokazao na 

belu tačku, a penal re-
alizuje Kijevčanin.

Mladost: Sam-
čović, Maksimo-
vić, B. Milošević, 
F. Žunić, Perović, 
Đerković, Kos, N. 
Žunić, Selenić, Mi-

lanović, Tešić. 
Igrali su još: 
M a t i j a š e v i ć , 

Marković, Jojić, 
Mitrović, Sremčević, Gordić, Ki-
jevčanin, Stanić.

Spartak: Vukanić, Šormaz, Ma-
žić, Rajović, Urošević, Hrstić, 
Jančić, Moris, Šćepanović, Ilić, 
Furtula. Igrali su još: Rakić, Đura-
sović, Bijelović, Milić, Jovanović, 
Dubljanić, Bogdanović.

Fudbaleri Spartak Ždrepčeve krvi privode kraju pripreme za novu sezonu

Poraz i remi protiv Mladosti
U dva duela protiv ekipe iz Lučana Golubovi su primili dva gola, oba sa 
„bele tačke”

Autor: N. Stantić

jula Spartak igra prvi 
takmičarski meč

18.

Spartak u nedelju
Poznati su tačni termini mečeva prvog kola nove 

sezone u Super ligi Srbije za fudbalere.
Prvi će na teren fudbaleri Čukaričkog i Voždov-

ca, u petak, 16. jula, od 17.55. Fudbaleri Crvene 
zvezde od 20 sati dočekuju Vojvodinu u derbi su-
sretu početnog kola. 

Subota nosi duele TSC-a i Novog Pazara 
(18.55), Proletera i Partizana (21). U nedelju su na 
programu dve utakmice, među kojima je i ona naj-
znimljivija za ljubitelje fudbala u Subotici. Spartak 
će od 18.55 sati dočekati Radnički iz Niša, dok će 
od 21 sat snage odmeriti Mladost i Radnički 1923.

Prvo kolo će biti zaključeno u ponedeljak, 19. 
jula, od 18.55 igraju Radnik i Metalac, a od 21 sat 
Napredak i Kolubara.

Tekijaški u 
Poljskoj

Iako se mo-
glo čuti da će 
Nemanja Teki-
jaški u letnjem 
p r e l a z n o m 
roku preći u 
Partizan iz Be-
ograda, dosko-
rašnji standar-
dni štoper Su-
botičana ide u 
Poljsku. Teki-
jaški je potpi-
sao ugovor na 
„dve plus dve” 
godine sa eki-
pom Termali-
ka, koji je pro-
tekle sezone 
ostvarila pla-
sman u poljsku elitu.

Spartak je pristao da se odrekne pouzdanog 
štopera za 155.000 evra i procente od narednog 
transfera.

– Ovo je bila opcija koja je svima odgovarala, svi 
su bili zadovoljni, moj bivši klub, moj novi klub i ja. 
Zahvaljujem se ljudima iz Spartaka na svemu i na 
prelepom periodu provedenom u Subotici, struč-
nom štabu, a posebno svojimm saigračima. Bio je 
zadovoljstvo biti deo te ekipe od prvog dana – pro-
kometarisao je Tekijaški.

Tekijaški (1997. godište) u Spartaku je od 2018. 
godine, a u Suboticu je došao iz Železničara iz 
Pančeva. U dresu Golubova odigrao je 109 utakmi-
ca i postigao 2 gola.

Produžili ugovore
David Dunđerski i Noboru Šimura, prvotimci 

Spartaka, produžili su ugovore sa superligašem iz 
Subotice.

Obojica su u Spartak stigli 2017. godine, sa ra-
zlikom da je Šimura zbog problema sa povredom, 
te kasnijom pozajmicom u Mačidu, propustio je-
dan deo mečeva u plavo-belom taboru. Ugovore 
su produžili do kraja sezone 2022/2023.

U Subotici su se odlučili da produže ugovor i sa 
Andrijom Milićem, igračem veznog reda. On je pro-
teklu sezonu proveo u Jagodini, na pozajmici, a 
sada se nada šansi u Spartaku.

Nakon što je Nemanja Tekijaški pronašao ino-
strani angažman u Poljskoj, u FK Spartak Ždrepče-
va krv su rešili da produže ugovor sa drugim star-
tnim štoperom – Mihajlom Ivančevićem. On će biti 
Golub do 2024. godine, a uz novi ugovor stigla je i 
kapitenska traka.

Ivančević je u Spartaku od 2019. godine, stigao 
je iz Proletera (Novi Sad), a nakon odlaska iskusni-
jeg Otaševića postao je deo standardne defanziv-
ne linije.

– Imao sam ugovor sa Spartakom koji je važio 
još godinu i po dana, a kada su mi ponudili novi 
i produžetak saradnje nisam se mnogo dvoumio. 
Zahvalan sam ljudima iz kluba i iskreno se nadam 

da će saradnja i dalje biti na obostrano zadovolj-
stvo, kao i da ćemo ove sezone ostvariti mnogo bo-
lji učinak. 

Što se kapitenske trake tiče, veoma sam srećan i 
počastvovan što ću sa 22 godine biti kapiten u klu-
bu sa velikom tradicijom kao što je Spartak. Čast 
je, ali i obaveza. Na meni je da ukazano povere-
nje opravdam i da ovu mladu ekipu predvodim u 
nove pobede. Verujem da ću moći da iznesem sav 
taj teret koji zahteva uloga kapitena – kaže Mihaj-
lo Ivančević. 

Pripreme za novu sezonu se privode kraju na 
novi kapiten Golubova veruje da će Spartak spre-
mno dočekati bitke za bodove. 

Ivančeviću novi ugovor i kapitenska traka

Danas generalka
Fudbaleri Spartak Ždrep-

čeve krvi odigraće danas, 
u petak, 9. jula, poslednji 
prijateljski meč pred novu 
sezonu.

U generalnoj probi Golu-
bovima će se suprotstavi-
ti ekipa Tekstilca iz Odžaka 
koju očekuje sezona u Srp-
skoj ligi

Utakmica će biti odigrana 
na Gradskom stadionu u Su-
botici, a počinje u 18 sati.

Nemanja Tekijaški u novim bojama

Nikola 
Furtula (levo)
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Prošlog petka u Ženskom 
fudbalskom klubu Spar-
tak saznali su put ko-
jim će morati ići ukoli-
ko žele dobar plasman 

u Ligi šampiona koja se ove godi-
ne igra u značajno izmenjenom 
formatu.

Kuglice žreba su Spartak smesti-
le u devetu grupu u kojoj su još eki-
pe Piamont junajted (Irska), WFC 
Nike (Gruzija) i Tvente (Holandija), 
a mečevi se igraju od 18. do 22. avgu-
sta, u Holandiji. Voljom žreba, prva 

prepreka Golubicama biće prvak Ir-
ske. Pobednici prvih mečeva igraju 
finale grupe, a pobedik iz tog meča 
ide u drugu rundu kvalifikacija.

Kako kaže Boris Arsić, trener 
Spartaka, žreb, kao i mnogo puta do 
sada, nije bio na strani ekipe iz Su-
botice, osvajača duple srpske krune.

– Ekipa iz Irske je veoma nezgod-
na, po temperamentu veoma prga-
va, agresivna, timski jaka. Čeka nas 
težak ispit na startu, a ukoliko prvu 
stepenicu preskočimo u finalnoj uta-
kmici će nas najverovatnije očeki-

vati prvak Holandije. Tvente stiže 
iz ozbiljnog takmičenja, a o kvalite-
tu govori i to da su bili ispred PSV-
a i Ajaksa. Uz to, igraju protiv real-
no slabije ekipe iz Gruzije. Nemamo 
izbora, ako želimo dalje, moramo da 
igramo punim kapacitetom – smatra 
Arsić.

Sistem takmičenja je izmenjen, 
u novoj sezoni takmičenje poče-
ti 72 ekipe, od toga će samo oni 
najbolji u grupnu fazu takmiče-
nja. Nakon današnjeg žreba za Prvu 

rundu kvalifikacija za Ligu šampiona 
(Champions path), 43 ekipe su razvr-
stane u 11 kvalifikacionih grupa. De-
set kvalifikacionih grupa sa po 4 eki-
pe i jedna grupa sa 3 ekipe od kojih je 
Vllaznia (ALB) imala najviše sreće i 
voljom žreba automatski dobila pro-
lazak u 2. rundu kvalifikacija.

– Novi sistem, mnogo složeniji i 
teži. Da bi neko došao u grupnu fazu 
mora da pokaže kvalitet. Put do gru-
pne faze je zaista težak, nema lakih 
prepreka. Mi ćemo u Spartaku si-
gurno dati svoj maksimum, uuradi-
ćemo sve što je u našoj moći da se 
dobro spremimo. U ovih par dana 
moramo da napravimo dobru ana-
lizu, da vidimo kako da postupio-
mo u narednih pet nedelja pripre-
mnog perioda. Potrudićemo se da se 
što bolje spremimo. Imamo dovolj-
no iskustva iz ovog takmičenja i po-
kušaćemo da ga implementiramo u 
ono što nas očekuje i da dođemo do 
našeg cilja, a to je druga runda – po-
ručio je Arsić.

Prvo – prvak Irske
U novom sistemu takmičenja biće teže pronaći put do završnice Lige šampiona, 
ali u Subotici ne odustaju od evropskog puta

Autor: N. Stantić

Prva prepreka 
 Golubicama je  
prvak Irske, a ako 
ga savladaju, sle-
di verovatno meč 
protiv prvaka 
Holandije

avgusta počinju
kvalifikacioni mečevi

18.

Spartak je navikao na domaće uspehe, a želja je napredak u Evropi

Sport
Poznat početak evropskog puta Ženskog fudbalskog kluba Spartak Đakovac za 

pobedu
U prijateljskom duelu protiv Šibenika 

fudbaleri TSC-a su zabeležili minimalnu 
pobedu od 1:0 (1:0).

Fudbaleri Šibenika su bolje poče-
li utakmicu, imali su terensku inicijativu 
u prvih deset minuta, ali to ih nije do-
velo do prednosti. Ekipa iz Bačke Topo-
le bila je bolja u nastavku, a u 29. minu-
tu to pretvara i u prednost – pogodio je 
Đakovac.

U nastavku susreta sve je išlo „na vo-
denicu” TSC-a koji je bio bolji rival, ali se 
mreže više nisu tresle. 

TSC: Filipović, Antonić, Damjanović, 
Babić, Stanojev, Petrović, Santrač, Đa-
kovac, Zec, Banjac, Stanojlović. Igrali 
su još: Jorgić, Krstić, Tomanović, Varga, 
Tomašević, Krsmanović, Đakovac, San-
trač, Milićević, Banjac, Ratkov, Šušnjar, 
Svilar, Petrović.

Poraz za kraj
Fudbaleri TSC-a porazom su okončali 

pripreme u Sloveniji. Sa 4:2 (0:1) savla-
dala ih je ekipa Tuzla City, i to nakon ve-
likog preokreta u drugom poluvremenu.

Ekipa iz Bačke Topole je dobro po-
čela utakmicu, a od 22. minuta je i sti-
gla do prednosti. Pogodio je mrežu riva-
la Stanojlović, a bio je to njegov prvenac 
u dresu TSC-a. Sve dobro što su radili u 
većem delu meča, igrači TSC-a pokvari-
li su u nastavku, kada su za dvadesetak 
minuta primili četiri gola.

Mrežu Bačkotopolčana načeo je Dža-
fić u 64. minutu, nastavio je Krpić sedam 
minuta kasnije, da bi Mešinović golovi-
ma u 73. i 87. minutu dotukao srpskog 
superligaša. Poraz je u 90. minutu tek 
ublažio Ratkov.

TSC: Filipović, Ćalušić, Antonić, Ba-
bić, Petković (Stanojev od 10. minuta), 
Petrović, Tomanović (K), Zec, Banjac, 
Stanojlović, Lukić. Igrali su još: Jorgić, 
Damjanović, Krstić, Varga, Tomašević, 
Krsmanović, Santrač, Đakovac, Miliće-
vić, Ratkov, Vukić.

Tuzla City: Brajlović, Karjašević, Đe-
rić, Duraković, I. Ibrahimkardić, D. Ibra-
himkardić, Giti, Dofo, Gavrić, Mehme-
dović, Ubiparip. Igrali su još: Fejzić, Me-
hidić, Šukulović, Nukić, Džafić, Meši-
nović, Mišić, Mehanović, Krpić, Čabrić, 
Hasanbegović.

Za ekipu Tuzle igra nekadašnji igrač 
Spartaka, napadač Vojo Ubiparip.

Grabež u 
Rumuniji

Srđan Grabež više neće biti prvoti-
mac TSC-a iz Bačke Topole. Kako jav-
ljaju iz TSC-a, Grabež karijeru nastavlja 
u Rumuniji, u ekipi Čikserede.

Grabež je za TSC odigrao 28 mečeva 
i postigao 2 gola.

Boris Arsić, trener ŽFK Spartak
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Mečevima za 
treće i prvo 
mesto, odi-
granim u 
nedelju, 4. 

jula, okončano je drugo iz-
danje Memorijalnog turnira 
u malom fudbalu „Boris Po-
pović – Pop”. I ovoga puta 
Memorijal je bio humanitar-
nog karaktera, a i ovoga puta 
su trofej za prvo mesto osvo-
jili igrači ekipe Šeki enterije-
ri-Real impex. 

U uzbudljivom finalu su sa 
4:2 savladali ekipu Došlov com-
pany, u meču koji je do zadnjeg 
momenta bio izuzetno dinami-
čan, u svakom smislu. Publika 
je videla sjajne poteze, odlič-
ne prilike, izvanredne odbrane 
golmana, lepe golove, nervozu, 
proteste... Uzbudljivo je bilo i u 
meču za treće mesto, ekipa Pe-
kare „Beli golub” iz Bajmoka je 
sa 4:3 savladala Terminal.

Što se najboljih pojedina-
ca tiče, kao i prošle godine je 
najbolji igrač bio Veselin Gu-
berinić (Šeki enterijeri-Re-
al impex), najbolji golman bio 

je Dušan Vukoslavović (Šeki 
enterijeri-Real impex), dok je 
najbolji strelac bio Aleksandar 
Zolnajić (Došlov company).

Nagradni fond je iznosio 
220.000 dinara, a sredstva 
ostvarena od prodaje ulaznica i 
dobrovoljnih priloga idu za le-
čenje Saše Vojnića Purčara.

Iza ogranizacije stoji Goran 
Popović, brat Borisa Popovića, 
uz podršku lokalne samoupra-
ve i Sportskog saveza Suboti-
ce. Tako su priznanja ekipama 
i pojedincima uručili Goran 
Popović, Nataša Aleksić, čla-
nica GV Subotice zadužena za 
sport i omladinu, i Dejan Vuko-
vić, generalni sekretar Sport-
skog saveza Subotice.

– Hvala svim ekipama koje 

su došle, hvala svima koji su 
pomogli da se osveži seća-
nje na moga brata koje nikada 
neće izbledeti, hvala svima koji 
su pomagali u prikupljanju hu-
manitarne pomoći. Mogli smo 
da gledamo dobar fudbal, bilo 
je zanimljivih mečeva, pozna-
tih ekipa, ali i iznenađenja, po-
put ekipe Terminala koja je iz-
bacila nekoliko favorita i do sa-
mog kraja se borila za medalja. 

Bilo je dosta mečeva rešnih po-
sle penala, to i privlači publi-
ku. Trudićemo se da naredne 
godine turnir bude još kvali-
tetniji i obimniji – ističe Goran 
Popović.

Sport

Medalje iz 
Pančeva

Atletičari Spartaka osvojili su 
nove medalje, ovoga puta iz Pan-
čeva stižu zlatno i bronzano odlič-
je sa međunarodne „Ulične trke”.

U trci na 10 kilometara prvi je bio 
Maksim Puškar, dok je bronzu, u trci 
na 4 km, osvojio Dario Bašić Palković.

Penjači u Pečuju
Penjačka sekcija Planinarskog kluba Spartak 

nastupila je na takmičenju u Pečuju, 3. i 4. jula, a iz 
Mađarske, nakon borbe u jakoj međunarodnoj kon-
kurenciji, stižu nove medalje.

Nora Bognar je bila prva kod juniora, a četvr-
ta kod seniora; Aron Tot je bio šesti kod juniora, 
a osamnaesti kod seniora; Kira Rafai je osvojila 
bronzu u kategoriji dece, Tamaš Kučera je bio če-
tvrti, a Leila Molnar Međeri peta; kod kadeta Da-
mjan Rapić je bio šesti, a Dora Virag deseta.

Okončan drugi Memorijalni turnir u malom fudbalu „Boris Popović – Pop”

Uzbudljiva završnica – pobednik isti
I ove godine pobednički pehar zaslužila je ekipa Šeki enterijeri-Real impeks koja je u finalu bila bolja od sasta-
va Došlov company

Autor: N. Stantić

put je odigran Memorijal
„Boris Popović”

2.

Najbolji igrač 
bio je Gube-
rinić, najbolji 
golman Vuko-
slavović, a naj-
bolji strelac 
Zolnajić

1. mesto Šeki enterijeri-Real impeks

Nataša Aleksić uručila pobednički pehar Veselinu Guberiniću

Goran Popović sa najboljim pojedincima: Veselin Guberinić, Aleksandar Zolnajić i Dušan Vukoslavović

2. mesto Došlov company

3. mesto Pekara „Beli golub”
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Pripreme za 
„Subotički 
polumaraton”

Na inicijativu predsednika Skupštine Suboti-
ce, ali i dugogodišnjeg ljubitelja trčanja, dr Ba-
linta Pastora, prošle nedelje je odražan radni sa-
stanak organizatora trke „Subotički polumaraton” 
i nadležnih organa i službi i javnih preduzeća.

Bila je to prilika da se razgovara o organizacji 
4. „Subotičkog polumaratona”, koji će i ove godi-
ne biti deo proslave Dana Subotice, a sportska 
manifestacija pod sloganom „Trči kroz istoriju”, 
koju organizuje Sportsko udruženje „Horizont”, 
biće održana 29. avgusta.

Kako je dr Pastor, predsednik Skupštine gra-
da u svojstvu domaćina sastanka istakao, „Su-
botički polumaraton”, po masovnosti druga ulič-
na trka u Srbiji (iza „Beogradskog maratona) je 
jedna od sportsko rekreativnih manifestacija koja 
promoviše trčanje i zdrav način života, ali ujed-
no utiče na turistički potencijal i privlačnost gra-
da Subotice.

Prijave su u toku (www.supm.rs), kako za po-
lumaratonsku distnacu od 21,1 km, tako i za trke 
na 5 i 10 km.

Prema preseku prijava u vreme pisanja tek-
sta, bilo je prijavljeno, za sve discipline, oko 420 
učesnika.

Trke u Krsturu
U nedelju, 4. jula, Konjički klub Rusin iz Ru-

skog Krstura bio je domaćin kasačkih trka.
Pobede su ostvarili Chet Baker AT (M. Pan-

tić) 1:22,6, Faun PS (N. Mašić) 1:21,2, Soledad 
F (B. Kečenović) 1:26,7, Lucky Speed (M. Golu-
bović) 1:24,8, Happy Day (P. Knekt) 1:19,2, Sa-
cramento Tim (B. Kečenović) 1:20,5, Serial Kiler 
NP (B. Kečenović) 1:18,5. 

Nastupi u Srbobranu
Konjički klub Vranac u nedelju, 11. jula, orga-

nizuje drugi trkački dan u Srbobranu.
Trke počinju u 16 sati, a najzanimljivija će biti 

tradicionalna „Petrovdanska trka”. Do pobede će 
doći grlo koje se najbolje pokaže nakon dva trča-
nja, a prema najvama učestutvuju Iago d’Amore, 
Vanity Caf, Vulcano Nal, Zarina Baba, Brume 
d’Or, Aerobic Bi i Urus Caf.

Biće održane i dve memorijalne trke, Memo-
rijal „Dušan Ćosin” i Memorijal „Bata Debeljak”.

Sport

U Muškom odboj-
kaškom klubu 
Spartak između 
dve sezone se de-
šava dosta kadrov-

skih promena, kako u igračkom, 
tako i stručnom delu. Ipak, 
principi po kojima rade u Su-
botici se ne menjaju – Spartak 
ostaje poznat kao klub u kome 
se dobro radi i klub u kome je 
igrač do kraja ispoštovan.

U klubu koga vode bivši odboj-
kaši ovakve stvari su i normalne. 
Dvojac Duško Guslov (predsed-
nik) i Lazar Marković (potpred-
sednik), u rad su aktivno uklju-
čeni, pre svega po pitanju mla-
đih kategorija Jovan Šarović, Ivan 
Konkolj i Boris Faćol, uz direkto-
ra Tihomira Banjanina, formiran 
je mali, ali uspešan tim.

Nije tajna da Spartak spada 
među klubove sa malim superli-
gaškim budžetom, ako ne i naj-
manjim. Budžet, kakav god da je, 
troši se domaćinski. Spartak do-
bija sredstva iz lokalnog budžeta, 
značajna im je bila pomoć države 
preko Odbojkaškog saveza Srbi-
je tokom „korona krize”, a osta-
lo pokriva firma „North-engi-
neering”, Lazara Markovića, pot-
predsednika Spartaka, sa kojom 
je saradnja nastavljena, što olak-
šava planiranje i dalji rad.

U novoj sezoni odbojkaše 
Spartaka će voditi trener Ivica 
Jevtić, nakon višegodišnjeg rada 
Igora Žakića koji je prešao u Cr-
venu zvezdu. 

– Jevtić je tokom maja i juna 

već radio sa eki-
pom, a kreće sa 
pripremama za 
sezonu 2. av-
gusta. Iza nje-
ga je internacio-
nalna odbojkaš-
ka igračka kari-
jera, radio je kao 
trener u Mladom 
radniku. On na-
stavlja duh do-
brog i temeljnog 
rada u Spartaku. 
Sa njim će biti 
naša dva trenera, 
Stefan Laković i 
Uroš Kecman – 
ističe Guslov.

Što se igrač-
kog kadra tiče, 
treba reći da sa-
radnja nije na-
stavljena sa Sei-
zovićem, Nadaž-
dinom, na ža-
lost, ni sa Rika-
drom Manzanom 
kome je dobra 
sezona u Sparta-
ku značajno di-
gla cenu. Niko-
lić je imao dogo-
vorenu saradnju 
sa Spartakom za 
prošlu sezonu, 
baš kao i Kovač.

– Imamo oz-
biljne razgovore 
sa primačem, ako sve bude u redu, 
naš igrač će biti Musa Kone, koji 
je igrao u Nišu i Kragujevcu. Tre-
nutno imamo predugovor sa ko-
rektorom, Kubancem, ali čekamo 
kancelariju za trensfere Svetske 

federacije po pitanju iznosa ser-
tifikata. Planiramo angažovanje 
još jednog perspektivnog sred-
njeg blokera. U pregovoru smo sa 
nekoliko potencijalnih tehničara, 
nadamo se brzom okočanju. Pro-
blem sa igračima je da su porasle 
cene, nema mnogo domaćih igra-
ča, a mnogi žele u inostranstvo – 
kaže predsednik Spartaka.

Ambicije su jasne, Spartak je 
u poslednje četiri godine po dva 
puta bio treći i peti, pa je i u pred-
stojećoj sezoni cilj mesto koje 
vodi u međunarodna takmičenja.

– Želimo da budemo stabil-
ni superligaši, a to podrazume-
va plasman među prvih pet eki-
pa. Ako se šanse ukažu, probaće-
mo i više!

U Muškom odbojkaškom klubu Spartak ima kadrovskih promena

U Spartaku žele pla-
sman među pet naj-
boljih ekipa, a ako 
se ukaže šansa, pro-
baće i bolje

Principi ostaju isti
Bez obzira na promenu trenera i tumbanje u igračkom kadru, 
Spartak ostaje poznat kao klub u kome se dobro radi i mesto gde 
igrači napreduju

Autor: N. Stantić

Duško Guslov - Lazar Marković

Prošle sezone rivali, sada saigrači: 
Nemanja Jungić i Musa Kone

avgusta kreću pripreme 
odbojkaša Spartaka

2.

Imre Kern, Balint Pastor i Žika Savin
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Proteklog vikenda Ve-
slački klub Palić bio 
je domaćin tradicio-
nalne regate „Vojvo-
dina open” – Otvo-

renog prvenstva Vojvodine, jed-
nog od najkvalitetnijih i najpo-
sećenijh veslačkih takmičenja u 
regionu. 

Međunarodni karakter ovoj re-
gati dali su učesnici iz Mađarske i 
Makedonije, a bilo je to 59. izda-
nje tradicionalne regate.

Nastupilo je ukupno 235 veslač-
kih posada sa blizu 300 takmiča-
ra, u 41 discipini. Ovo takmičenje 
je ujedno bilo izborno i kontrolno za juniore i juniorke, kao i kade-

te i kadetkinje iz Srbije koji će se 
boriti za ulazak u srpsku veslačku 
reprezentaciju.

– U prvom delu takmičarske se-
zone do sada smo u Srbiji održa-
li šest regata od čega su dve or-
ganizovane na Paliću. Ovo je sed-
ma regata na vodi u ovoj sezoni, 
a ujedno i treća na Paliću. Ovo 
takmičenje se svrstava za sada 
u najkvalitetniju veslačku rega-
tu u Srbiji ove godine. Internaci-
onalnu veslačku regatu „Vojvo-
dina Open” zajednički organizu-
ju Veslački savez Vojvodine i Ve-
slački savez Srbije, a šest deceni-
ja veoma uspešan domaćin i orga-
nizator na terenu je Veslački klub 

Palić zahvaljujući čijoj dobroj or-
ganizaciji i zalaganju je ovo ta-
kmičenje u proteklih pola veka 
steklo visoki renome u svetskom 
veslačkom sportu, zbog čega se iz 
godine u godinu broj posada po-
većava, a što je najbitnije na re-
gati učestvuju i vrhunski sporti-
sti – istakao je Vladimir Antić, ge-
neralni sekretar Veslačkog saveza 
Srbije.

Sport

put održano je 
Otvoreno prvenstvo 

Vojvodine

59.

Vasić „pozitivan” 

Održana tradicionalna regata „Vojvodina open”

Otvoreno prvenstvo Vojvodine spada među najkvalitetnija i najposećenija ve-
slačka takmičenja u regionu Subotičani na 

Prvenstvu sveta
Riva del Garda u Italiji je od 30. juna do 10. jula 

mesto gde su se okupili najbolji takmičari u jedrenju 
u klasi optimist. Prvenstvo sveta okuplja preko šez-
deset reprezentacija, a među učesnicima je i repre-
zentacija Srbije.

Ono što posebno raduje ljubitelje Jedriličarskog 
kluba Palić, reprezentaciju kao trener vodi Dejan Za-
kić, dok je u takmičarskom delu perspektivni Nenad 
Zakić.

Takmičari Palića su prethodno učestvovali su na 
međunarodnoj regati u Mađarskoj, na jezeru Bala-
ton, a stigle su i medalje.

Danilo Bešić je bio drugi u kategoriji takmičara do 
19 godina, a treći u generalnom plasmanu, dok je 
bolja od svih konkurentkinja bila Kristina Boja.

Nastupili su još Aleksa i Luka Sretenović, Sven 
Skenderović, Nenad Zakić i Dario Bešić, uz trenere 
Dejana Zakića i Ištvana Boju.

Trofej za Suboticu
Najbolja ekipa na sedmog „Kika kupa” u vaterpo-

lu, održanog prošle nedelje u Kikindi, bila je Suboti-
ca. Ekipa sastavljena od igrača dva subotička kluba 
VK Spartak i VK Spartak Prozivka, u selekciji igra-
ča rođenih 2009. godine, bila je bolja od svih rivala.

Tokom tri dana takmičenja Subotica je savlada-
la sve rivale, a najneizvesniji meč, protiv domaćeg 
ŽAK-a, Subotica je dobila nakon izvođenja petera-
ca. Uz trofej za prvo mesto, u Suboticu stiže i nagra-
da za najboljeg strelca – Adrijana Hegediša.

Subotica: David Miškolci, Adrijan Hegediš, Mar-
ko Bošnjak, Marton Ferenc, Relja Vukmanov, Peho 
Sabolč, Dušan Mickić, Vanja Šarš, Jovan Janković, 
Lazar Đorđeski, Uroš Grahovac. Treneri: Ivošević i 
Ćalasan.

Loše vesti za srpske veslače na Olimpijadi

Autor: N. Stantić

Čekajući jubilejČekajući jubilej
Reprezentacija Srbije na Prvenstvu sveta

Kako je saopštio Olimpijski komitet Srbije Miloš 
Vasić, veslački partner Martinu Mačkoviću na pred-
stojećim Olimpijskim igrama u Japanu, pozitivan je 
na korona virus.

Reprezentacija Srbije je, po okončanju pripre-
ma u Atini, krenula put Japana, na završne pripre-
me na jezeru Tojama. Po dolasku tokijski aerodrom 
Haneda Vasić je, nakon antigenskog testiranja, bio 
pozitivan na virus covid-19.

„Veslački tim Srbije, koji čine trener Nikola Sto-
jić , veslačica Jovana Arsić i veslači Martin Mačko-
vić i Miloš Vasić, prethodno je testiran u Atini 96 sati 
i 72 sata pred polazak u Japan i dobili su negativ-
ne rezultate na prisustvo virusa COVID-19”, navodi 
Olimpijski komitet Srbije.

Prema informacijama Vasić nije imao simptome, do-
bro se osećao, kao i ostali članovi reprezentacije, a pre-
ma propozicijama organizatora, nakon sedmodnevnog 

karantina sledi novo testiranje. Ukoliko dva puta bude 
negativan, moći će da nastavi pripreme.

Veslačka takmičenja na Olimpijadi u Japanu su 
od 23. do 30. jula.

Sjajna kombinacija Vasić – Mačković donela 
Srbiji niz medalja, da li može i olimpijsku?
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Am e r i č -
ki fudbal 
u Suboti-
ci nije no-
vost, ali je 

nakon lepih nagovešta-
ja za razvoj sporta, doš-
lo do prekida. Pre tri 
godine počeo je da radi 
klub Gorillas Subotica, 
a iza njih je jedna sjaj-
na sezona, bez poraza, 
okončana titulom prva-
ka Srbije u „fleg fudba-
lu” do 15 godina, ali i po-
zivima u reprezentaciju 
Srbije.

Lepi uspesi bili su i povod za prijem 
predstavnika Gorillasa u Gradskoj kući 
gde su Natašu Aleksić, članicu Gradskog 
veća Subotice zaduženu za sport i omla-
dinu, i Dejana Vukovića, generalnog se-
kretara Sportskog saveza Subotice, izve-
stili o uspesima.

– Igramo u dve disciplina, kontaktni i 
beskontaktni američki fudbal („fleg fud-
bal”) u kome smo i postali prvaci do 15 
godina, nakon vicešampionske titule 
osvojene prošlih sezona. Bili smo cele se-
zone bez poraza, kao prvi u jednoj od tri 
regionalne grupe smo se plasirali na za-
vršni turnir na Novom Beogradu. U po-
lufinalu smo savladali zemunske Pirate 
sa 48:14, a u finalu, najvećeg rivala i do-
skorašnjeg šampiona, Orlove (Novi Beo-
grad) sa 34:20, u napetoj utakmici, nakon 
dva preokreta – govori Ivan Palija, „alfa i 
omega” subotičkog tima.

Saznajemo da se klub uspešno ta-
kmiči u više kategorija, da okuplja sve 
veći broj dece, ali i da se može pohvaliti 
reprezentativcima.

– Za Prvenstvo Evrope u Italiji selek-
tor je pozvao naših šest igrača, kaže da je 
to do sada nezabeleženo, a to samo po-
tvrđuje naš dobar rad. U državnom timu 

će igrati Vojnović, Palija, Roštaš, Kitano-
vić, Škrpan i Brajković.

Na prijemu u Gradskoj kući bili su i 
igrači Mihajlo Palija i Nikola Vojnović, te 
mladi trener Danilo Nikolić.

Uspehe Gorillasa pohvalila je i Nataša 
Aleksić, članica GV Subotice:

– Uvek nam je drago kada klubovi iz Su-
botice igraju značajnu ulogu u takmičenji-
ma, a pogotovo smo radosni kada vidimo 
da deca i mladi pronalaze svoje zanimanje 
u sportu i kada su u tome izuzetno uspešni. 
Čestitam svima na rezultatima, na istraj-
nosti da realizuju jednu zanimljivu ideju, a 
samo mogu da im poželim još mnogo us-
peha, nastupa, i još veći broj dece koja uži-
vaju u sportu – istakla je članica GV.

Za šampione države igrali su: Ana Bo-
dić, Nikola Vojnović, Mihajlo Palija, Da-
nijel Roštaš, Aleksa Škrpan, Nikola Ki-
tanović, Danijel Brajković, Uroš Puskić, 
Nemanja Đorđević, Igor Vojnić Kortmiš, 
Sergej Matijević i Stefan Poljaković.

igrača iz Subotice nastupiće u 
državnom timu

6

Sport
Počelo da radi Sportsko udruženje „Graničar 024” Subotica ima prvaka Srbije u „fleg fudbalu”

Fudbal se ponovo igra na Ke-
lebiji! Sportsko udruženje 
Graničar 024, je u subotu, 
3. jula, uz čestitke gradona-
čelnika Stevana Bakića klub 

je i zvanično počelo da radi.

– FK Graničar je osnovan još 1974. go-
dine, ali na žalost, deceniju iza nas nije 
u funkciji. Na inicijativu roditelja, došli 
smo ideje da pokrenom fudbalsko-sport-
sko udruženje na Kelebiji, jer ovde nema 
sportskih klubova. Veliki deo našeg grada 
je dobio mesto gde će najmlađi moći da 
se okupljaju i da se bave sportom. Hvala 
svima koji su nam pomogli da ovaj proje-
kat pokrenemo! – kazao je Miroslav Ka-

ran, kapiten ekipe, i dodao da je sve po-
čelo pre mesec dana i da je veliki broj ži-
telja Kelebija, i Subotice, prepoznao do-
bru energiju.

Prema rečima Stevana Bakića, grado-
načelnika Subotice, izuzetno je zadovolj-
stvo biti deo otvaranja obnovljenog klu-
ba koji je značio mnogo za generacije lju-
di na Kelebiji.

– Danas se sa posebnim poštova-
njem sećamo prvih osnivača Graniča-
ra, Rajka i Mite Krnjajskog, Franje Juri-
ća, Mate Emeša, Marinka i Mirka Polja-
kovića. Njihova ljubav prema sportu je 

omogućila da se mnogi mladi sa Kelebije 
upoznaju sa fudbalom i razviju zdrave na-
vike i sportski duh. Na žalost, klub nije iz-
držao pritiske tranzicija, a sada smo stvo-
rili uslove da se teren privede nameni, da 
se započne rešavanje imovinsko-pravnih 
poslova, a mladi ljudi koji vole Kelebiju 
obnovili su rad Graničara – istakao je Ba-
kić i posebno podvukao mogućnost da se 
šezdesetak dece bavi sportom.

Svečanom otvaranju Graničara prisu-
stvovali su Bojan Šoralov, načelnik Sever-
no-bačkog okruga, Nataša Aleksić, člani-
ca Gradskog veća Subotice zadužena za 
sport i omladinu, i Dejan Vuković, gene-
ralni sekretar Sportskog saveza Subotice.

Posle otvaranja svoje umeće su poka-
zali najmlađi fudbaleri, a potom su snage 

odmerili prvotimci Graničara koji će na 
jesen početi takmičenje u Gradskoj fud-
balskoj ligi, i veterani ovog kluba.

O formi prvog tima staraće se tre-
ner Milan Lukač koji kaže da takmičar-
ske ambicije u prvom momentu nisu 
imperativ.

– Ambicije su nam pre svega vezane za 
sakupljanje što većeg broja dece i mladih 
sa Kelebije, ali i da prvi tim krene sa ta-
kmičenjem. Da bude igre i druženja, a re-
zultati nam nisu toliko bitni u ovom mo-
mentu. Za sada imamo dvadesetak mo-
maka u prvom timu, dosta studenata sa 
Građevinskog fakulteta, desetak moma-
ka sa Kelebije. Takmičićemo se u Grad-
skoj ligi, bez početnog imperativa za vi-
sok plasman. Uspeli smo i da uslove po-
pravimo, nije to još sjajno, ali je urađeno 
mnogo. Ima dobrih ljudi na Kelebiji koji 
će pomoći – kaže Lukač.

Prvom timu sledi nastup u Gradskoj ligi, ali je važnije da 
se deci i mladima obezbedi mogućnost da se bave sportom

Ekipa Gorillas do titule je stigla bez poraza, a potvrda do-
brog rada je i poziv selektora reprezentacije Srbije

Rad sa decom i 
mladima biće u 
fokusu Graničara

Autor: N. Stantić

Autor: N. Stantić

Ponovo fudbal na KelebijiPonovo fudbal na Kelebiji

Za tri godine do tituleZa tri godine do titule
Najmlađi fudbaleri Graničara

Ekipa koja je osvojila prvo mesto na Prvenstvu Srbije za igrače do 15 godina

Stevan Bakić pohvalio inicijativu na Kelebiji

Ivan Palija


