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Intervju M
iroslav Španović, 
predsednik Odbora 
za bezbednost Skup-
štine Vojvodine, sma-
tra da treba vrlo oz-
biljno shvatiti to što 
je policija pronašla 

arsenal oružja, zolju, četiri ručne bombe 
i municiju u Jajincima, u blizini porodične 
kuće premijera Aleksandra Vučića. U raz-
govoru za Novosadski reporter kaže da u 
državi u kojoj je ubijen nekadašnji premijer 
Zoran Đinđić ne može niko ni u karikaturi 
da se našali, a kamoli da pored roditeljske 
kuće premijera ostavi taj arsenal oružja.

 Prošle nedelje Jajinci, pre dve godi-
ne dron na utakmici Srbija – Albanija u 
Beogradu. Čudne nam se stvari u bez-
bednosnom smislu dešavaju?

– Znate da sam povodom onog slučaja na 
fudbalskom stadionu, gde je iskočio onaj 
dron, a na stadionu je bio i predsednik Sr-
bije Tomislav Nikolić, rekao da je prvi zada-
tak bezbednjaka trebalo da bude da zgrabe 
Nikolića i da ga odvuku sa stadiona. Tada 
smo imali zajednički sastanak republičkog 
i pokrajinskog odbora za bezbednost gde 
sam rekao da su službe za bezbednost do-
živele debakl.

 Šta to znači u ovom slučaju?
– Znači da je lično obezbeđenje premi-

jera, tj. pripadnici Kobri, tu da ga zaštiti 
u situaciji ako bi neko iz mase krenuo na 
njega. To pripadnici Kobri mogu lako reši-
ti. Oni su, međutim, nemoćni na daljinu. 
Na daljinu jedino obaveštajna služba može 
doneti podatke i odluku. To je taj krug koji 
treba da štiti i obezbedi premijera da niko 
ne može da izvrši atentat na njega. Ova 
situacija s arsenalom oružja kod njegove 
porodične kuće vrlo je opasna. Ako se tamo 
pojavila zolja, koja može do 200 metara da 
probuši tenk i oklopni transporter, onda 
ona može da prođe veoma lako i kroz pre-
mijerov oklopni automobil. Znači, u državi 
u kojoj je ubijen premijer, ovo je vrlo ozbilj-
na stvar koja ne samo što zabrinjava nego 
je i opasna i naše obaveštajne službe mo-
raju da rade svoj posao.

 Da li time želite da kažete da ne 
rade dobro svoj posao?

– Ne. Samo kažem da obaveštajna služ-
ba mora prvo reći ko je taj ko je prijavio 
da je arsenal oružja ostavljen tamo, oda-
kle on tu, ko je taj ko je doneo oružje i ko 
je to organizovao, ako je organizovao. Ne 
možemo sve svesti na to da je neko hteo 
da se reši oružja pa ga je ostavio u Jajinci-
ma. Kako nije bacio u Dunav ili negde da-
lje, nego baš tu? Znate šta je nezgodno? To 
da je mesto u Jajincima idealno za aten-
tat, kao i za povlačenje i bežanje atentato-
ra. Na tom mestu se vozilo, koliko sam ja 
upoznat, a vrlo dobro sam upoznat, kreće 
brzinom između 10 i 15 kilometara na sat. 
To je brzina borbenih oklopnih vozila pri 
kojoj zolja ne može da promaši. Zato sve to 
mora stručno da obrade oni kojima sam i 
ja nekada pripadao, znači vojska i oni koji 
se bave obaveštajnom službom. Nije toli-

Na mestu gde je u Jajincima pronađeno 
oružje vozilo može da se kreće brzinom 
između 10 i 15 kilometara na sat. Pri toj 
brzini zoljom, koja do 200 metara buši tenk i 
oklopni transporter, ne može se promašiti cilj

Obaveštajna 
služba mora da 
radi svoj posao

Autor: Eržebet Juhas

Miroslav Španović, predsednik 
Odbora za bezbednost Skupštine Vojvodine
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ko bitno ko je s kim pričao, pio kafe, ko se 
s kim gde sreo, ko je s kim ručao i ko je u 
kafani pevao koju pesmu. Mnogo je važnije 
da nam obaveštajne službe objasne ono što 
sam već rekao. Mi sad to čekamo kao što 
čekamo i rezultate DNK analize. Ako se na 
oružju pojavi DNK, može se konstatovati 
da je oružje bačeno, da je neko odlučio da 
se reši bede, ali ako je DNK očišćen, onda 
je to bila priprema atentata.

 Zašto bi neko bacio arsenal oružja, 
kada je u toku vraćanje nelegalno steče-
nog oružja policiji bez objašnjavanja?

– To ne znam da vam kažem.
 Ko uopšte od građana može imati zo-

lju i ručne bombe u kući?
– To je vrlo opasan arsenal oružja s ko-

jim bi se moglo napraviti veliko zlo. Ko to 
može da ima, ne mogu da vam kažem, ali je 
činjenica da su dosad nekoliko puta spro-
vodili vraćanje naoružanja bez posledica. 
Dugo smo bili u ratovima i, nažalost, tog 
oružja bilo je mnogo u tom ratu u BiH, u 
Hrvatskoj pa i na Kosmetu, a ti naši ljudi 
sad tu žive. Nažalost, tog naoružanja ima 
još mnogo među građanima.  

 Hoće li se taj problem s oružjem re-
šiti već jednom zauvek?

– To možemo želeti, ali se ne može nikad 
rešiti za sva vremena...

 Ali nenormalno je da neko u kući drži 
zolju i ručne bombe.

– Jeste! Sasvim je nenormalno, kažnjivo i 
van svake pameti, ali posle desetak godina 
raznoraznih ratova toga se zadržalo, naža-
lost, mnogo i nalazi se po kućama.

 Da li Odbor za bezbednost raspola-
že procenom koliko takvog oružja može 
biti u kućama?

– Odbor za bezbednost o tome nije ra-
spravljao, ali se smatra da su te količine ma-
nje nego ranije, a činjenica je da toga imamo 
još veoma mnogo, što nam ne ide u prilog. 

 Kako procenjujete situaciju s mi-
grantima?

– Sve što uđe na jugu i jugoistoku u Sr-
biju iz Bugarske i Makedonije završava na 
severu i severozapadu Srbije u Vojvodini, u 
Kanjiži, Subotici i Šidu. Činjenica je da sad 
imamo oko 7.000 izbeglica u Srbiji, od kojih 
se oko 5.000 nalazi u Vojvodini. Problem je 
što Mađarska dnevno propušta oko 30 iz-
beglica. Mi smo sad granicu zatvorili od-
nosno kontrolišemo vojskom i policijom, ali 
je činjenica da se trenutno najviše izbeglica, 
ako govorimo o zemljama u ovom regionu, 
o Hrvatskoj, Mađarskoj i Rumuniji, nalazi 
u Srbiji.

 Zato što ih propuštamo...
– Ne propuštamo, nego su se oni tu zate-

kli i sad je stanje kako jeste. Veliki je to pro-
blem. Dolazi zima, realno imamo smeštaj u 
objektima za oko 6.000 ljudi, ali ne može-
mo čekati mrazeve da napravimo smeštaj 
za sve. Smeštaj u Adaševcima, Šidu, Prin-
cipovcu već je popunjen. Svi kapaciteti su 
puni, a Mađarska sad podiže i drugi zid. Te 
izbeglice nisu pale s neba. Došle su iz EU. Iz 
Grčke i Bugarske, i žalosno je da ni u Grčkoj 
ni u Bugarskoj nisu identifikovane. Prvi put 
se upisuju i identifikuju u Srbiji, koja nije u 
EU. Evropska unija daje određena sredstva 
za izbeglice, ali Srbija ne može biti mesto 
gde se oni skupljaju. Mi pričamo o tome, a 
znamo ko je napravio talas izbeglica. U Tur-
skoj ih ima tri miliona, ako bi oni krenuli, to 
bi bilo veoma opasno. 

Obaveštajna služba mora 
prvo reći ko je taj ko je 
prijavio da je arsenal 
oružja ostavljen tamo, 
odakle on tu, ko je taj ko 
je doneo oružje i ko je 
to organizovao, ako je 
organizovao. Ne možemo 
sve svesti na to da je neko 
hteo da se reši oružja pa ga 
je ostavio u Jajincima
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četvrtak, 27. oktobar
Milošević: Visoka poslovna 
škola stvara kadar za privredu

Pokrajinski sekretar za visoko obrazovanje i nauč-
noistraživačku delatnost, prof. dr Zoran Milošević 
prisustvovao je svečanosti povodom obeležavanja 

57 godina postojanja Visoke poslovne škole strukovnih 
studija u Novom Sadu. Resorni sekretar, profesor Milo-
šević, čestitao je godišnjicu kolektivu škole i studentima 
i naglasio da je budućnost ove škole više nego izvesna, a 
da prošlost sa svim svojim dobrim i lošim stranama tre-
ba ostaviti iza nas.

– Ove godine je, zahvaljujući zajedničkim snagama, 
upisano 108 budžetskih studenata, a sledeće godine re-
alno je očekivati da taj broj i dupliramo. Visoka poslovna 
škola ima proizvod koji je i te kako potreban privredi, a to 
partnerstvo će Pokrajinski sekretarijat za visoko obrazo-
vanje i naučnoistraživačku delatnost posebno podsticati 
i afirmisati u narednom periodu. Sledeće godine Sekre-
tarijat će raspisati nove razvojnoistraživačke projekte 
koji će biti namenjeni isključivo visokim školama – rekao 
je Milošević.

petak, 28. oktobar
Mirović: Snažne veze između 
Beograda i Pešte sigurnost za ulagače

Predsednik Pokrajinske vlade Igor Mirović i predsednik Skupštine AP 
Vojvodine Ištvan Pastor razgovarali su na odvojenim sastancima s 
delegacijom Mađarsko-srpskog poslovnog saveta o intenziviranju do-

sadašnje saradnje i koordinaciji aktivnosti koje će doprineti većem prisustvu 
mađarskih kompanija u AP Vojvodini i Srbiji, i obrnuto. U razgovoru u Po-
krajinskoj vladi istaknuto je da postoji velika zainteresovanost mađarskih 
ulagača da posluju u Vojvodini, i to pre svega u oblastima poljoprivrede, 
energetike i IT sektora.

Mirović je kazao da je pokrajinska administracija otvorena prema ulaga-
čima iz Mađarske, te da je siguran partner koji, u skladu sa zakonskim okvi-
rima, može da im pomogne da ovde razviju biznis.

– Kroz drukčiju praksu nego dosad želimo da u otvorenoj i direktnoj ko-
munikaciji pomognemo ulagačima da dođu do informacija o tome gde žele 
da ulažu i koji su naši mehanizmi podsticaja onima koji žele da posluju u Voj-
vodini – rekao je predsednik Mirović istakavši da su političke veze između 
Beograda i Budimpešte snažne, što daje sigurnost ulagačima.

subota, 29. oktobar
Nastup Vojvođanskog simfonijskog 
orkestra na Bemusu

Na prvom nastupu Vojvođanskog simfonijskog orkestra u okviru 48. 
Beogradskih muzičkih svečanosti Vojvođanski simfonijski orkestar, 
pod dirigentskom palicom Emila Tabakova, izveo je dva koncerta. U 

prvom delu, u kojem je solistički nastup imao i violončelista Dragan Đorđe-
vić Suzuki s orkestrom, izveli su dela Dmitrija Šostakoviča, a u drugom delu 
koncerta numere Sergeja Rahmanjinova.

Umetnički direktor Bemusa  kompozitor Svetislav Božić rekao je da su 
ovogodišnje Beogradske muzičke svečanosti sabirni centar svega onoga što 
je vreme proverilo, od klasicizma do naših dana, i da u okviru manifestacije 
nastupaju različiti stilovi i vrhunski umetnici, kao što je i Vojvođanski sim-
fonijski orkestar.

SedaM 

NS
daNa
Svi događaji na jednom meStu.  
Kultura. Sport. politiKa. 
Zabava. biramo Za vaS događaje 
Koji Su obeležili proteKlu 
nedelju u novom Sadu



73. NOVEMBAR 2016.

nedelja, 30. oktobar
Obnovljeno karlovačko Kolo srp-
skih sestara obeležilo četvrt veka

U strašnu jesen 1991. godine u Sremskim Karlovci-
ma ponovo je osnovano humanitarno udruženje 
Kolo srpskih sestara, koje je u vreme socijalizma 

prekinulo rad. Karlovčanke kažu da su njihove bake 
prvi put ovo udruženje osnovale na samom početku 
20. veka kad su patriotska kulturno-prosvetna društva 
nicala širom zemalja gde su živeli Srbi. Slutilo se tada 
da dolazi vreme ratova i da će vojnicima i siročadi biti 
potrebna pomoć s druge strane Dunava i Save. Slično 
je bilo i pre 25 godina kad su nad Balkanom ponovo 
duvali ratni vetrovi, a kolone izbeglih, ranjenih i bole-
snih tražile pomoć. S blagoslovom episkopa sremskog 
Vasilija, Karlovčanke su se okupile i 20. oktobra 1991. 
godine i od tada nesebično pomažu svima kojima je 
pomoć potrebna.

ponedeljak, 31. oktobar
Pet hiljada radio-drama 
Radio Novog Sada

Radio-televizija Vojvodine je obeležila 40 godina 
radio-drame na srpskom jeziku i za to vreme pro-
izvedeno je preko pet hiljada radio-drama na pet 

jezika. Radio Novi Sad je zahvaljujući entuzijazmu poje-
dinaca prethodnih godina snimao drame, te su i ove go-
dine s delom Dragi moj lažljivče osvojili nagradu publike 
na festivalu u Londonu. Neke od njih i danas su aktuelne, 
a i dalje se mogu slušati na Radio Novom Sadu.

Povodom jubileja, u novosadskom Studiju M prikazan 
je i dokumentarni film o istoriji radio-drame. Tokom nje-
ne istorije bilo je uspona i padova, ipak, ideja je da se u 
budućnosti radio-drama ponovo oživi jer se tom žanru u 
svetu sve više publike vraća. Nedavno je ponovo osnova-
na redakcija radio-drame, planova i želje za radom ima, 
a očekuju bar deo starog uspeha.

utorak, 1. novembar
Minja Mikić ambasadorka projekta „NS 2021”

Mlada umetnica iz Novog Sada Minja Mikić, koja živi i radi u Rimu, 
postala je ambasadorka projekta „Novi Sad 2021”. Time je „diplo-
matski kor” projekta „Novi Sad 2021” dobio trećeg člana jer su pre 

nje tu laskavu titulu već poneli čuveni violinista Stefan Milenković i novo-
sadski fotograf Aleksandar Milutinović. Dela Minje Mikić izložena su u Rimu 
u galerijama Galleria della Tartaruga i Galleria Edieuropa, u Njujorku u MZ 
Urban Artu, kao i u Cirihu u galeriji Kunstfokus.

Razmatrajući mogućnosti koje ova titula nosi, Minja Mikić, koja živi i radi 
u Italiji, prenela je svoja iskustva kada je reč o umetničkim praksama evrop-
skih metropola uz svesrdnu želju da se uključi i u projekat „Novi Sad 2021”. 
Minja je posebno istakla da je veoma ponosna na činjenicu da je upravo Novi 
Sad, grad u kojem je rođena i u kojem je diplomirala na Akademiji umetnosti, 
poneo tako važno priznanje.

sreda, 2. novembar
Mirović: Nove investicije u Novom Bečeju

Predsednik Pokrajinske vlade Igor Mirović posetio je Opštinu Novi Bečej 
i najavio zajedničko investiranje u sve četiri industrijske zone u ovoj 
opštini srednjeg Banata. Mirović je obišao i dvorac Heterlend u Boča-

ru, čije je renoviranje trebalo da bude završeno krajem 2011. godine, a gde je 
trebalo da bude smešten centar za decu sa smetnjama u razvoju.    

Predsednik vojvođanske vlade Igor Mirović rekao je da će se najpre raditi 
na opremanju dve industrijske zone u ovoj srednjobanatskoj opštini, a u toku 
su infrastrukturni radovi u industrijskoj zoni Istok. Prema njegovim rečima, 
cilj je da se obezbede potencijali za dovođenje domaćih i stranih investitora, 
koji će u naredne dve-tri godine ovde zapošljavati Novobečejce.

– Već u januaru raspisaćemo konkurs preko Uprave za kapitalna ulaganja 
i verujem da će Opština Novi Bečej konkurisati da ovu zonu potpuno zavr-
šimo, jer nakon ovih radova na saobraćajnicama, koji će dotad biti završeni, 
u zoni ostaje još samo rasveta. U nekim drugim zonama zajednički ćemo 
planirati i takođe završiti investicije i verujem da ćemo do kraja 2017. imati 
dve potpuno spremne zone u Opštini Novi Bečej od ukupno četiri – rekao 
je Mirović.
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G
rad Novi Sad podigao je fa-
bričku halu u industrijskoj 
zoni Sever 4 i predao je u 
zakup američkoj kompani-
ji Lir. 

– Izgradnja je okončana 
prema ugovorenom planu i 

sada se s punim pravom može konstatovati 
da se fabrike u Novom Sadu otvaraju, za ra-
zliku od ranijih godina. Ovo je jedna od naj-
većih investicija u našem gradu u poslednjoj 
deceniji koja je uspešno i na vreme realizova-
na – navodi gradonačelnik Miloš Vučević.

Poziv privrednicima. Otvaranje ove 
fabrike predstavlja značajan nov priliv nov-
ca u gradski budžet, i to na osnovu zakupa i 
poreza na zarade zaposlenih, a kao najvaž-
niji efekat ističe se otvaranje novih radnih 
mesta za Novosađane kojih bi, kada Lirov 
pogon proradi u punom kapacitetu, trebalo 
da bude oko 2.500.

– Optimizam i dobra volja nas ne napušta-
ju kada je reč o razvoju privrede u Novom 
Sadu i ovo je svojevrsan poziv drugim pri-
vrednim subjektima da se, vođeni dobrim 
primerom kompanije Lir, osmele i svoje po-
slovne poduhvate realizuju upravo u Novom 
Sadu. Gradska administracija pokazala se 

kao dobar partner domaćim i stranim inve-
stitorima i to može samo da ohrabri i druge 
investitore da ulažu u našem gradu – ističe 
Vučević.

Plan za nove investitore. Javno 
preduzeće Zavod za izgradnju grada bilo je 
ovlašćeno da u ime i za račun Grada bude 
investitor izgradnje hale namenjene za pro-
izvodnu delatnost, spratnosti P, Vp i P+1, od 
oko 28.000 m2, uz prateće objekte, koja ima 
i energetski pasoš. Izgradnja hale kao i par-
ternog uređenja potpuno je završena. Plac 
na kojem je hala sagrađena samo je deo ze-
mljišta od 57,5 hektara koje je država proš-
le godine besplatno ustupila Novom Sadu. 
Ostaje slobodno još 40 hektara, a Grada pla-
nira da opremi preostalo zemljište i ponudi 
ga potencijalnim investitorima.

– Nakon više decenija dobili smo novu in-
dustrijsku zonu uz auto-put Novi Sad – Be-
ograd. Grad je uspeo da privuče dve velike 
strane kompanije iz automobilske indu-
strije, koje će do 2018. godine zaposliti oko 
5.000 ljudi. Dsad je već zaposleno oko 2.000 
sugrađana – navodi gradonačelnik. 

Laži o penalima. Vučević je izjavio i da 
je apsolutna neistina da će Grad kompaniji 

Lir plaćati penale u visini od 20.000 dolara 
dnevno, kako su to objavili neki mediji.

– Apsolutna je neistina da će Grad Liru 
plaćati bilo kakve penale. To je samo jed-
na u moru neistina koje nas svakodnevno 
zapljuskuju. Javno postavljam pitanje da li 
će se neko izviniti Novom Sadu i Novosa-
đanima za javno izrečenu neistinu – rekao 
je Vučević.

Gradonačelnik je istakao i da je izgradnja 
hale okončana prema ugovorenom planu. 

– Grad je ispunio ono što je dogovoreno i 
sada s radošću očekujemo znatno povećanje 
broja zaposlenih u toj kompaniji – naveo je 
Vučević. 

Novi Sad predao LirU U
zakUp fabričkU haLU

vesti

Kad američki pogon proradi punim kapacitetom, biće zaposleno 2.500 radnika

Investitor je bio ZIG a objekat od oko 28.000 kvadratnih metara ima i energetski pasoš. Plac na kojem je 
hala sagrađena deo je zemljišta od 57,5 hektara koje je država prošle godine besplatno ustupila Gradu

Nakon više decenija dobili 
smo novu industrijsku 
zonu uz auto-put Novi Sad 
– Beograd. Grad je uspeo da 
privuče dve velike strane 
kompanije iz automobilske 
industrije, koje će do 2018. 
zaposliti oko 5.000 ljudi
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U širem centru Novog Sada počeo 
je pilot-projekat primarne sepa-

racije otpada. U prvoj fazi biće obu-
hvaćeno staro jezgro, Žitni trg i deo 
oivičen Beogradskim kejom i Ulicom 
Maksima Gorkog. Ukupno oko 15.000 
domaćinstava imaće priliku da smeće 
razdvoji i ubaci ga u podzemne kon-
tejnere koji su razdvojeni i obeleženi 
plavim nalepnicama za ambalažni i 

zelenim za komunalni otpad.  
– U ovom izuzetno važnom poslu, koji 
je ujedno i naša zakonska obaveza, 
imamo podršku Grada, koja se, izme-
đu ostalog, ogleda i u tome što će ko-
munalna policija i inspekcija pojačano 
obilaziti kontejnerska mesta i novča-
no kažnjavati sve one koji nesavesno 
odlažu smeće – kaže direktor JKP „Či-
stoća” Vladimir Zelenović.

Počeo projekat primarne separacije otpada

Institut za ratarstvo i povrtarstvo iz 
Novog Sada poznat je po ponudi svih 
značajnih ratarskih i povrtarskih bilj-

nih kultura koje se gaje kod nas, ali i po 
širokoj paleti sorti i hibrida.

Spreman sortimentom, količinom i 
kvalitetom, novosadski Institut sa za-
dovoljstvom dočekuje predstojeću setvu 
pšenice. Institut poklanja veliku pažnju 
tehnološkom kvalitetu pšenice. Međutim, 
kako je sortiment prilagođen različitim 
upotrebnim vrednostima pšenice, pored 
visokokvalitetnih sorti „zvezdane” i „si-
monide”, Institut nudi i druge sorte. 

Omiljena kod poljoprivrednih proizvo-
đača, jedna od najprinosnijih sorti pšeni-
ce NS sortimenta, ali nešto lošijeg tehno-
loškog kvaliteta jeste NS-40S. Ima visok 
sadržaj proteina i glutena, ali nisu svi pa-
rametri izbalansirani. Izuzetno visokog 
genetskog potencijala, ova sorta dostiže 
rekordne prinose kod velikog broja proi-
zvođača (preko devet i 10 t/ha). Nema ve-
likih zahteva prema agrotehničkim mera-
ma. Ne zahteva visoke norme đubrenja. 
Dobro se bokori. Podnosi kasnije rokove 
setve – krajem oktobra i početkom no-
vembra. Ima vrlo dobru tolerantnost na 
većinu značajnih bolesti. 

Nova sorta – „ilina”. Po mnogim karak-
teristikama slična sorti NS-40S. Vrlo vi-
sokog genetskog potencijala. Odlične to-
lerantnosti na najraširenije bolesti i vrlo 
skromnih zahteva u pogledu agrotehnič-
kih mera (rokovi setve, kvalitet zemljišta, 
norme đubrenja). Veoma dobro se bokori, 
što utiče na manju setvenu normu. Da bi 
se ostvario visok genetski potencijal, po-
trebno je 450–500 klijavih zrna po hek-
taru ove sorte.

Pobeda – sorta koja se dugi niz godina 
gaji na našim poljima. Pored širokog no-
vosadskog sortimenta, mnogi proizvođači 
ne odustaju od gajenja ove sorte. Izuzetno 
je adaptabilna i odličnog je tehnološkog 
kvaliteta. Renesansa – stara, dobro po-
znata sorta novosadskog Instituta. Dugo 
se zadržala u proizvodnji zbog svojih 
agronomskih i tehnoloških karakteristi-
ka. Rana je sorta. Nema velikih zahteva 
prema uslovima proizvodnje i odličnog je 
tehnološkog kvaliteta. 

Vrlo ViSoKi GeNetSKi PoteNciJal Sorti iNStitUta 
Za ratarStVo i PoVrtarStVo iZ NoVoG Sada

NS Seme 
sorte pšenice 

za sve namene 
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SNS: Moramo završiti sa šesnaestogodišnjom praksom bivše 
vlasti u pokrajini po kojoj je važniji nečiji stav od onoga što piše 

u Ustavu, zakonima ili Statutu

Radikalima smetaju 
Čankovi simboli, socijalistima 

mnogo dva znamena

Autor: Eržebet Juhas

Statut jasno određuje: Vojvodina ima dve zastave i dva grba
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N
akon što je Skup-
ština Vojvodine 15. 
septembra usvojila 
odluku o izgledu i 
načinu korišćenja 
simbola Vojvodine 
i time sprovela Sta-

tut, doneto je i uputstvo koje bliže 
određuje na koji se način mogu ko-
ristiti znamenja utvrđena Statutom 
pre dve godine. Time bi priča o sim-
bolima Vojvodine trebalo da bude 
završena, ali nije. Pojedine političke 
stranke, naime, sad zagovaraju pro-
menu Statuta uz obrazloženje da nije 
potpuno usklađen s Ustavom i da su 
za Pokrajinu dva simbola previše. Ra-
dikali bi iz Statuta izbacili stara zna-
menja, poznata kao Čankovi simboli, 
dok bi socijalisti na duge staze nešto 
novo.    

Šest decenija bez simbola. 
Podsetimo, Vojvodina prema Statu-
tu ima dva simbola: zastavu i grb, koji 
su uvedeni početkom 2000. godine 
na inicijativu Lige socijaldemokrata 
Vojvodine pa otud i kolokvijalni naziv 
Čankovi simboli, i tradicionalnu za-
stavu i tradicionalni grb iz 1848. go-
dine, koji su uvedeni Statutom 2014. 
godine. Interesantno je napomenuti 
da Vojvodina između 1945. i 2006. go-
dine nije imala ustavno pravo na svoje 
simbole. To pravo prvi put je našlo 
utemeljenje u Ustavu 2006. godine. 

Uprkos tome Čankovi simboli uve-
deni su skupštinskom odlukom na 
žestoko protivljenje tadašnje opo-
zicije. Prethodna pokrajinska vlast 
je, međutim, propustila da nakon 
donošenja Ustava te simbole ugradi 
u Statut. To je urađeno tek pre dve 
godine, prilikom usklađivanja neu-
stavnog, starog Statuta iz 2008. go-
dine s odlukom Ustavnog suda. Tada 
su uvedeni i tradicionalni simboli iz 
1848. godine i sad se oba simbola ko-
riste ravnopravno kako je to odre-
đeno skupštinskom odlukom, a sad 
i uputstvom.   

 
Suprotni stavovi. Statut je u 

Skupštini Vojvodine usvojen dvotre-
ćinskom većinom i u pogledu simbola 
vrlo je jasan. Ipak, priča o dve zastave 
i dva grba Vojvodine i dalje je aktu-
elna. Šešeljeva stranka bi iz pravnog 
akta izbacila Čankove simbole, jer 
smatra da su „nakaradni i ničemu ne 
služe“, dok su socijalisti za to da Voj-
vodina ima jedan simbol, koji, prema 
njima, istovremeno treba da izraža-

va i tradiciju i sve specifičnosti Po-
krajine.   

S druge strane, LSV i DS ospora-
vaju tradicionalne simbole. Ligaši od 
samog početka i iz tih razloga nisu ni 
prihvatili Statut, dok su demokrate 
odigrale dvostruku ulogu. Prilikom 
svih skupštinskih konsultacija bili 
su za to da se sprovede Statut i da se 
usvoji odluka o simbolima, da bi na 
sednici parlamenta, kada je trebalo 
doneti odluku, bili uzdržani. Prome-
nu kursa objašnjavali su time da nije 
sprovedena šira društvena rasprava o 
tradicionalnim simbolima. Kasnije su 
malo popustili i priznali da tradicio-
nalni simboli jesu ti koji se u istoriji 
prvi put vezuju za ime Vojvodine, ali 
su dodali i to da ih ne smatraju tradi-
cionalnim jer su korišćeni samo krat-
ko vreme.

Važniji Ustav nego stav. Bilo 
kako bilo, u svemu tome odlučujuću 
ulogu imaće vladajuća Srpska napred-
na stranka. Zasad Milenko Jovanov, 
šef vladajuće koalicije okupljene oko 
poslaničke grupe SNS-a, izražava ve-
oma jasan stav: Statut je precizno de-
finisao simbole i te odredbe se moraju 
sprovoditi.

– Moramo završiti sa šesnaestogo-
dišnjom praksom bivše vlasti u Voj-
vodini po kojoj je važniji nečiji stav 
od onoga što piše u Ustavu, zakoni-
ma ili Statutu Vojvodine. Iz diskusija 
povodom usvajanja simbola videlo se 
da oni nisu imali nameru da sprove-
du odredbe koje se tiču tradicionalnih 
simbola, upravo zanemarujući Statut 
i vodeći se svojim gledištem da je nji-
hov stav iznad prava. Za nas u Srp-
skoj naprednoj stranci i u političkom 
i simboličkom smislu, pa ako hoćete, 
i u smislu poštovanja prava, važno je 
što se danas ističu tradicionalni sim-
boli Vojvodine iz 1848. godine – ista-
kao je Jovanov. 

Nema formalnog predloga. 
Jovanov, koji je i potpredsednik SNS-
a, podsetio je da su prilikom usvajanja 
odluke o simbolima i on i predsednik 
Pokrajinske vlade izrazili spremnost 
da razgovaraju radi postizanja kon-
senzusa.

– Dakle, naša volja da razgovaramo 
nije sporna, ali nikakvog formalnog 
predloga o kom bismo razgovarali još 
nema – naveo je.

U međuvremenu doneto je uput-
stvo koje dopunjuje pokrajinsku skup-
štinsku odluku o izgledu i načinu ko-

rišćenja simbola jer i bliže određuje 
ko, gde i na koji način može da ih ko-
risti. 

Ko i gde može da koristi za-
stavu? Tako, primera radi, zastava 
se, osim na mestima koja su već utvr-
đena pokrajinskom skupštinskom od-
lukom, može koristiti kako na otvo-
renim tako i na zatvorenim javnim 
mestima za vreme održavanja mani-
festacija čiji je organizator ili pokro-
vitelj AP Vojvodina. Zvanični pred-
stavnici i delegacije Vojvodine takođe 
mogu da je koriste i u inostranstvu 
na manifestacijama koje se organizu-
ju u nekoj pokrajini ili regionu.

Zastava se ističe na vidnom mestu 
u službenim prostorijama koje kori-
ste predsednici Skupštine Vojvodine 
i Pokrajinske vlade. Kada se koristi 
uporedo s državnom zastavom, ras-
pored isticanja određuje se zakonom, 
koji uređuje izgled i korišćenje zastave 
Republike Srbije. Tradicionalna zasta-
va može se isticati i s tradicionalnim 
grbom u sredini u određenoj srazmeri, 
kako je isticana i na jarbolu ispred Ba-
novine i Gradske kuće u Novom Sadu. 
Na zastavu se ne sme ništa ispisivati.

Grb i na službenim vozilima. 
Grb se koristi na isti način kao i za-
stava, ali i na diplomama, svedočan-
stvima o školovanju na teritoriji Voj-
vodine, na uverenjima o položenim 
ispitima, na poveljama i diplomama i 
drugim javnim priznanjima koje do-
deljuju organi AP Vojvodine. Grb se 
nalazi i na legitimacijama poslanika 
Skupštine Vojvodine i članova Po-
krajinske vlade, na identifikacionim 
legitimacijama postavljenih lica i za-
poslenih u pokrajinskim organima, 
kao i na memorandumu i korespon-
denciji organa AP Vojvodine u levom 
gornjem uglu spreda gledano.

Grb se može isticati uporedo s više 
grbova ili amblema regiona ili regi-
onalnih međunarodnih organizaci-
je prilikom posete njihovih zvanič-
nih delegacija, kada se ističe s desne 
strane spreda gledano od grba ili am-
blema regiona. Grb takođe može da 
se ističe i na službenim vozilima koja 
koriste predsednik, potpredsednici i 
sekretar pokrajinskog parlamenta kao 
i predsednik, potpredsednici, članovi 
i sekretar Pokrajinske vlade. Predu-
zetnici, udruženja i druge organiza-
cije takođe mogu koristiti grb kao sa-
stavni deo amblema, ali uz prethodnu 
saglasnost Pokrajinske vlade. 

Grb se ko-
risti na isti 
način kao 
i zastava, 
ali i na di-
plomama, 
svedočan-

stvima o 
školovanju 
na teritoriji 
Vojvodine, 

na uve-
renjima o 

položenim 
ispitima, 
na pove-

ljama i di-
plomama 
i drugim 
javnim 

priznanji-
ma koje 

dodeljuju 
organi AP 
Vojvodine
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J
edna od najpoznatijih svet-
skih modnih kreatorki Ana 
Fendi prvi put će se pred-
staviti srpskoj publici 11. 
i 12. novembra u Novom 
Sadu na Serbia Fashion 
Weeku. Kao najveća mod-

na zvezda koja nam je ikad došla, po-
kazaće svoju novu liniju vina na do-
gađaju zatvorenog tipa, dok će tokom 
trajanja Design Weeka u Novom Sadu 
predstaviti dizajn keramike, stakla i 
porculana uz postavku “Topo table 
collection”. Fendijeva se rado odazva-
la pozivu predsednice Serbia Fashi-
on Weeka Svetlane Horvat i ostaće 
u Srbiji još nekoliko dana jer želi da 
upozna našu zemlju i kulturu.

Razvoj turizma. Član Gradskog 
veća zadužen za privredu Milorad 
Radojević kaže da je Serbia Fashion 
Week manifestacija izuzetno značaj-
na za privredu i turizam Novog Sada 
i Grad će nastaviti da je podržava i 
ubuduće.

– Dolazak poznatih imena iz sveta 
mode automatski znači i dolazak veli-
kog broja turista, kao i stranih novina-
ra. Grad i Serbia Fashion Week nasto-
jaće da predstave naš grad na najbolji 
način, organizujući obilazak kulturnih 
i ostalih znamenitosti za predstavni-
ke stranih medija. Nadamo se da će, 
kada se vrate u svoje zemlje, preneti 
najlepše utiske o Novom Sadu, što će 
svakako doprineti razvoju turizma. 
To je značajno za nas jer dolazak ve-
likog broja posetilaca na ovu manife-
staciju doprinosi i većem turističkom 
prihodu od boravišnih taksa – rekao je 
Radojević i dodao da je u prvih devet 
meseci ove godine broj stranih turista 
veći za 15,6 odsto nego prošle godine, 
a broj noćenja stranih turista veći je 
za skoro za 30 odsto. 

Član Gradskog veća zadužen za 

kulturu Dalibor Rožić rekao je da 
će se Novi Sad naći u centru pažnje 
evropske javnosti od 7. novembra 
kada počinje Serbia Fashion Week 
koji će okupiti oko 50 kreatora iz ce-
log sveta.

Design Week. Promociji tog do-
gađaja, ali i Novog Sada kao doma-
ćina umnogome doprinosi dolazak 
svetske modne zvezde Ane Fendi i 
mogu samo da čestitam organizato-
rima na uspešnom poduhvatu. Od 
velikog je značaja što će paralelno s 
nedeljom mode biti održan i Design 
Week kao svojevrstan prikaz novih 
tendencija u oblasti dizajna uz uče-
šće vrsnih predavača iz zemlje i ino-
stranstva. Novi Sad, koji je nedav-
no poneo titulu evropske prestonice 
kulture 2021. godine pravo je mesto 
za manifestacije kroz koje se speci-
fično prelamaju kultura, umetnost 
i privreda, jer evropska prestonica 
kulture i predstavlja takav okvir – 
rekao je Rožić.

Titula EPK otvara vrata. 
Predsednica Nacionalne komore za 
modu Srbije i Serbia Fashion Wee-
ka Svetlana Horvat istakla je da je 
imala ogromnu veru u snagu i zna-
nje tima koji je vodio Novi Sad za 
dobijanje titule evropske prestonice 
kulture 2021. Na konferenciji je re-
kla da se ova nedelja mode posvećuje 
Novom Sadu i njegovoj pobedi u Bri-
selu. Posebno je zahvalila program-
skom direktoru EPK 2021. Momčilu 
Bajcu, koji je sa svojim timom pre-
dano radio kako bi i projekti Ser-
bia Fashion Week i Design Fashion 
Week bili obuhvaćeni aplikacijom za 
tu prestižnu titulu, i naglasila da će 
kompletno medijsko predstavljanje 
ovogodišnjeg izdanja festivala biti 
obojeno tim predznakom. 

Serbia Fashion Week 
od 7. do 12. novembra

Ana Fendi u 
Novom Sadu

Najveća modna zvezda koja je ikad 
posetila Srbiju želi da ostane nekoliko 
dana i upozna našu istoriju i kulturu
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Stranu o ekologiji omogućio vam je

B
rojnost različitih vr-
sta biljnog i životinj-
skog sveta mogla bi 
se do kraja ove dece-
nije smanjiti za čak 
67 odsto spram nji-
hove brojnosti od pre 

pola veka, navodi se u upravo objav-
ljenom izveštaju o živoj planeti 2016. 
Svetske fondacije za prirodu. Kako se 
navodi, populacije riba, ptica, sisara, 
vodozemaca i gmizavaca manje su za 
58 odsto nego 1970. godine. 

Ovakav globalni trend sugeriše da 
degradiramo prirodne eko-sisteme 
na nivou koji dosad nije zabeležen u 
ljudskoj istoriji, dodaje se u izvešta-
ju. Tokom naših života divlje vrste 
nestaju dosad neviđenom brzinom, 
izjavio je generalni direktor Svetske 
fondacije za prirodu Marko Lamber-
tini. A to je prvenstveno posledica 
ljudskih aktivnosti na planeti Ze-
mlji. Stoga ta organizacija poziva na 
neophodne promene globalnih siste-
ma za proizvodnju hrane i energije u 
svrhu opstanka vrsta i eko-sistema 
širom sveta. 

Lambertini ističe da je biološka 
raznovrsnost temelj zdravih šuma, 
reka i okeana. 

– Nestanu li vrste, eko-sistemi 
neće moći da nam obezbede čistu 
vodu, vazduh, hranu i klimatske 
uslove koje nam sada pružaju. Ima-
mo sve mogućnosti da rešimo to pi-
tanje i moramo početi odmah da ga 
rešavamo ako želimo da sačuvamo 
planetu radi našeg ličnog opstanka 
i boljitka. Trenutno poljoprivred-
ne površine zauzimaju oko trećine 
ukupne površine Zemlje i njihovo 
navodnjavanje čini skoro 70 odsto 
potrošnje vode – rekao je Lamber-
tini. 

U izveštaju o živoj planeti pred-
lažu se i rešenja za promenu načina 
na koji proizvodimo i konzumiramo 
hranu kako bismo osigurali da se ceo 
svet hrani na održiv način. Izveštaj 

je usmeren i na temeljne promene 
globalnih energetskih i finansijskih 
sistema koje su neophodne kako bi 
se ispunile potrebe u pogledu održi-
vosti budućih generacija. 

Izveštaj Svetske fondacije za pri-
rodu pokazuje da moramo razmisliti 
o načinu na koji proizvodimo, kon-
zumiramo, merimo uspeh i cenimo 
životnu sredinu. Takođe, potrebna 
je hitna promena sistema koju će 
sprovesti pojedinci, privatni sektor 
i vlade, radi prelaska s kratkoroč-
nog i neperspektivnog na vizionar-
ski pristup kojim se poštuju buduće 
generacije. 

Izveštaj o živoj planeti priprema 
se na svake dve godine kao sveobu-
hvatna studija o stanju svetske bio-
loške raznovrsnosti i zdravlju plane-

Autor: Isidora Filipov

Biljnih i životinjskih vrsta upola 
manje nego pre pola veka

Zabrinjavajući podaci u izveštaju o živoj planeti 
Svetske fondacije za prirodu za ovu godinu

te. Dajući pregled stanja o zdravlju 
naše planete i uticaju ljudskih aktiv-
nosti na planetu, nudeći moguća re-
šenja, namena izveštaja je takođe i 
da pruži podršku vladama, zajedni-
cama, preduzećima, kompanijama i 
organizacijama za donošenje odluka 
o korišćenju i zaštiti resursa planete.
 

Tokom naših života divlje vrste 
nestaju dosad neviđenom 
brzinom, a to je prvenstveno 
posledica ljudskih aktivnosti na 
planeti Zemlji
Marko Lambertini
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Kada građani iz nemara ili neznanja propuste povoljniju priliku da se priključe na sistem gradske kanalizacije, cena povezivanja na kanalizacionu mrežu raste

Septičke jame idu u prošloSt 
i u prigradSkim naSeljima 

U poslednje tri godine uglavnom u svim naseljima oko Novog Sada građani su dobili priliku da se priključe na kanalizaciju. 
Naša obaveza bila je da izgradimo mrežu, dok je obaveza građana da se jave s dokumentacijom na osnovu koje se radi 

priključenje – kaže rukovodilac investiciono-tehničkog sektora JKP “Vodovod i kanalizacija” Darko Malešević

g
radnju ulične kana-
lizacione mreže no-
vosadska prigradska 
naselja i pojedini de-
lovi grada čekali su 
decenijama. Taj je 
proces nezaustavlji-

vo pokrenut pre nekoliko godina i od 
ogromnog je značaja za građane.

Septičke jame zagađuju tlo. 
A ranije se svašta moglo videti. 

– Septičke jame nisu sve urađene 
po propisima, nego je svako indi-
vidualno radio prema tome kako je 
umeo. Tako se dogodilo da smo na 
istim parcelama imali bunare i sep-
tičke jame, zbog čega su takvi bunari 
bili neupotrebljivi. Posle pet-šest go-
dina bunari u blizini septičkih jama 
potpuno su postali zagađeni jer u 
njih prodiru fekalne vode. Tako da 
je veoma značajno što je Grad u po-
slednje dve-tri godine uložio sred-
stva da opremi ta prigradska naselja 
koja nisu imala gradsku kanalizaci-
onu mrežu – rekao je rukovodilac 
investiciono-tehničkog sektora JKP 
“Vodovod i kanalizacija” Darko Ma-
lešević.

Isti princip priključenja za 
sve. Prema njegovim rečima, u toku 
su radovi na izgradnji kanalizacione 
mreže u delovima Budisave.

– Takođe, u Adicama neke ulice još 
uvek nisu priključene na kanalizaciju, 
kao i deo Veternika. U svim ovim de-
lovima prigradskih naselja biće pri-
menjen isti princip za priključenje 
– kazao je Malešević.

Hiljade domaćinstava u Novom 
Sadu i prigradskim naseljima prola-
ze kroz proces koji se neće bitno ra-
zlikovati ni u drugim delovima naše 
zemlje. 

Investiranjem do niže cene 
priključka. Prvi način je zakonski 
propisan i za građane povoljniji.

– Izgradnjom kanalizacije u na-
seljima stvoreni su uslovi da se 
korisnici priključe na kanalizacio-
nu mrežu i da se sve septičke jame 
pogase. U toku 2014. godine, kao i 
prošle i tokom ove godine, uglav-
nom u svim naseljima oko Novog 
Sada građani su dobili priliku da se 
priključe na kanalizaciju. Naša oba-
veza bila je da izgradimo mrežu, dok 
je obaveza građana bila da se jave s 
dokumentacijom na osnovu koje se 
radi priključenje. Takođe, obaveza 
budućih korisnika mreže bila je da 
u roku od 30 dana od izgradnje ka-
nalizacije, tačnije od dana kada se 
steknu uslovi za priključenje, i pri-
ključe na sistem, a da u roku od 60 
dana ugase septičke jame – objasnio 
je Malešević.

Kaže da je prilikom ovakvih ma-
sovnih priključenja kroz investiciju 
cena priključka znatno niža.

Individualno skuplje. Kada 
građani iz nemara ili neznanja pro-
puste povoljniju priliku da se priklju-
če na sistem gradske kanalizacije, 
cena povezivanja na kanalizacionu 

Obaveze građana
U pojedinim prigradskim naseljima postoji problem s izlivanjem kanalizacije. Razlog 
leži u tome što su zatrpani kanali ispred domaćinstava i što se oluci sprovode di-
rektno u fekalnu kanalizaciju. Priključenje oluka na fekalnu kanalizaciju je nezako-
nito te se u vreme obilnijih padavina fekalije izlivaju, a kišnica zadržava na površini. 
Građani su u obavezi da pročiste odvodne kanale ispred svojih kuća jer je njihova 
osnovna namena da sprovode kišnicu. Takođe, onog časa kad se izgradi kanaliza-
ciona mreža, priključenje na nju nije stvar izbora, već zakonska obaveza. 

Autor: marija magdalena idei trifunović
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Kada građani iz nemara ili neznanja propuste povoljniju priliku da se priključe na sistem gradske kanalizacije, cena povezivanja na kanalizacionu mrežu raste

Septičke jame idu u prošloSt 
i u prigradSkim naSeljima 

U poslednje tri godine uglavnom u svim naseljima oko Novog Sada građani su dobili priliku da se priključe na kanalizaciju. 
Naša obaveza bila je da izgradimo mrežu, dok je obaveza građana da se jave s dokumentacijom na osnovu koje se radi 

priključenje – kaže rukovodilac investiciono-tehničkog sektora JKP “Vodovod i kanalizacija” Darko Malešević

mrežu raste. Jer, kako objašnjava-
ju u preduzeću, radnici Vodovoda i 
kanalizacije moraju ponovo izlaziti 
na teren, što direktno poskupljuje 
priključenje za pojedinačno doma-
ćinstvo.

– Prilikom pojedinačnog priklju-
čivanja na mrežu ugovor je mnogo 
skuplji i nepovoljniji od grupnog i 
investicionog ugovora. Cena zavisi 
i od ugovora s korisnicima, a indivi-
dualno priključivanje na kanalizaci-
ju košta od 100.000 dinara pa navi-
še – napomenuo je Nemanja Vujičić, 
radnik na havarijskom održavanju 
kanalizacione mreže u JKP “Vodo-
vod i kanalizacija”.

Od 250 evra za dužni metar. 
Shodno značaju, kanalizaciona mre-
ža je najskuplja infrastruktura za iz-
gradnju u lokalnim samoupravama. 

– Cena za primarne odnosno ulič-
ne mreže kreće se od 250 evra za 
dužni metar kanalizacije pa naviše. 
Za građane je najvažnije, napominju 
nadležni u JKP “Vodovod i kanali-
zacija”, da kada već dočekaju trenu-
tak priključenja svog domaćinstva 
na kanalizacionu mrežu, to urade u 
zakonskom roku i ujedno finansijski 
prođu mnogo povoljnije. 

Za građane je najvažnije, napominju 
nadležni u JKP “Vodovod i kanalizacija”, da 
kada već dočekaju trenutak priključenja 
svog domaćinstva na kanalizacionu 
mrežu, to urade u zakonskom roku i ujedno 
prođu finansijski mnogo povoljnije

CENA KUKURUZA 
I DALJE RASTE

Posle nekoliko nedelja 
tržišne letargičnosti, pro-
tekla nedelja donela je 
pojačanu aktivnost koja 
je imala za posledicu rast 
kako količinskog tako i 
vrednosnog prometa. 
Ukupno su preko Produk-
tne berze prometovane 
3.254 tone robe finansij-
ske vrednosti 54.443.950 dinara, što je znatan rast 
prometa u odnosu na prethodnu nedelju.

Merkantilni kukuruz je i dalje u žiži interesovanja. 
Zaključena ovonedeljna cena iznosila je 14,80 din./
kg bez PDV-a, što je rast od 4,22% u odnosu na pret-
hodni period. Pored kukuruza izvoznog kvaliteta, 
trgovalo se i kukuruzom vlage do 18% po ceni od 
12,80 din./kg bez PDV-a.

Merkantilnom pšenicom ove nedelje je trgovano 
po ceni od 14,70 din./kg bez PDV-a, što je u poređe-
nju s prethodnim periodom pad cene od 2,65%.

Kao i prethodne nedelje, i ove sedmice soje nije 
bilo u berzanskom trgovanju.

Rast cene kukuruza ove nedelje je uticao na blag 
skok vrednosti PRODEX-a. Berzanski indeks je viši za 
0,44 poena, što ukupno iznosi 193,55 indeksnih po-
ena.

U Čikagu je pšenica jeftinija za 0,62% nego prošle 
nedelje, dok je kukuruz poskupeo za 1,82%, soja za 
3,98%, a sojina sačma za 7,55%.

U Budimpešti je cena pšenice pala za 0,70%, dok 
je cena kukuruza porasla za 2,69%. U Parizu je cena 
pšenice porasla za 1,08%, a cena kukuruza za 5,04%.
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Oko 50.000 posetilaca i 45 sertifikovanih proizvođača na 17. Futoškoj kupusijadi

Između više od 30 uzoraka, žiri je odlučio da je najbolji slatki kupus skuvalo Zavičajno 
udruženje Janjani, drugo mesto osvojila je ekipa JKP Lisje, a Futoški gurmani treće

Ovde raste najbolji 
kupus na svetu

na licu mesta

Autor: Miloš Dukić
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O
krugle velike bledozelene 
glavice kupusa sjajnih li-
stova koji ne stanu ni na 
čiji dlan, rastu samo ovde 
i nigde više, ponovo su 
bile u centru pažnje. Oko 
50.000 posetilaca za dva 

dana 17. Futoške kupusijade moglo je da 
proba i kupi sve specijalitete koje je nudilo 
čak 45 sertifikovanih proizvođača povrća 
po kome je Futog nadaleko čuven. 

Kupus u prvom planu. Na glavnoj bini 
kod Kulturno-informativnog centra Mla-
dost smenjivala su se kulturno-umetnič-
ka društva iz zemlje i okruženja, dečica 
iz osnovnih škola i vrtića, članovi sport-
skih i plesnih klubova, pesnici, recitatori... 
Štandova i kotlova duž Ulice Cara Lazara 
bilo je na sve strane, dimilo se ispred kuća 
i prodavnica. Mada je to neverovatno teško, 
žiri je rekao da je između više od 30 uzora-
ka najbolji slatki kupus skuvalo Zavičajno 
udruženje Janjani, drugo mesto osvojila je 
ekipa JKP Lisje, a Futoški gurmani treće. 

– Tražili smo neutralan ukus, da kupus 
ne bude jako ljut, dakle, zdraviji način pri-
premanja s manje masnim mesom. Suština 
je da sam kupus dođe do izražaja – objasnio 
je predsednik žirija Željko Vukajlović. 

Gotovo od svake takmičarske ekipe, uz 
mirise kupusa i mesa, dopirala je i muzika 
po izboru. Pobednici su puštali krajiške pe-
sme, bilo uživo bilo s razglasa, malo dalje 
čuli su se „Uz maršala Tita” i Balašević, a 
već nakon desetak metara slušali ste Cecu i 
Miroslava. Šarenilo zvukova, mirisa i boja, 
međutim, ta dva dana nikom nije smetalo, 
naprotiv, činilo je Futošku kupusijadu tako 
jedinstvenom. 

Glavica od šest kila. A posebnosti ove 
manifestacije svakako doprinosi i takmiče-
nje za najtežu glavicu. Čak 6,15 kilograma 
bila je kod Milana Peraća, a da je on stvarni 
šampion govori i podatak da je njegova bila 
i treća od 4,85 kilograma. Između te dve 
glavice ugurala se ona ubrana u gložanskoj 
Seoskoj bašti teška 5,05 kilograma.

Futoška kupusijada nije brend samo Fu-
toga već je to brend koji promoviše Novi 
Sad i Vojvodinu, rekao je predsednik Skup-
štine Grada Novog Sada Zdravko Jelušić.

– Posle 17 godina od prve Kupusijade, po-
sle početnih pokušaja da se jelom od ku-
pusa ugoste meštani, dobili smo ozbiljnu 
manifestaciju stvaralaštva i kulture, ali 
pre svega privrednih potencijala – istakao 
je Jelušić.  

Kontakti pa kotrakti. Poseta Kupu-
sijadi ambasadora Belorusije u Srbiji Vla-
dimira Čuševa izazvala je veliku pažnju u 
Futogu.

– Novi Sad sarađuje s Gomeljom, to su 
gradovi pobratimi od pre tri godine. Došao 
sam na poziv lokalnih vlasti, Organizacio-
nog odbora Kupusijade i Društva srpsko-
beloruskog prijateljstva i uverio se da ova 
manifestacija sasvim opravdano ima visok 
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na licu mesta
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ugled. Probao sam vašu sarmu i stvarno je 
izvanredna. I kod nas u Belorusiji postoje 
slični praznici vezani za završetak berbe, 
žetve i naročito vađenja krompira, koji je 
najvažnija poljoprivredna kultura kod nas. 
Zainteresovani smo za razmenu iskustva u 
svim oblastima – privrede, kulture, obrazo-
vanja, sporta... 

Ambasador Čušev iskoristio je boravak u 
Futogu i da obiđe Poljoprivrednu školu.

– Impresioniran sam školskim zdanjem, 
ali još više onim što đaci ovde nauče tokom 
školovanja kao i praksom koju obave. Pogle-
dao sam izložbu njihovih proizvoda i ona 
stvarno ubedljivo izgleda. Proveriću u Be-
lorusiji koja bi škola mogla biti partner va-
šoj Poljoprivrednoj kako bismo uspostavili 
saradnju. Znate kako se kod nas kaže – prvo 
kontakti pa kotrakti – rekao je Čušev. 

Saradnja s Belorusijom. Društvo srp-
sko-beloruskog prijateljstva sarađuje s tom 
zemljom uz ogromnu podršku ambasadora 
Čuševa.

– Postojimo već četvrtu godinu i za to vre-
me naše snažne emotivne i bratske veze dale 
su rezultate u privrednom i kulturnom zbli-
žavanju dvaju naroda. Sigurni smo da će po-
seta ambasadora Čuševa Futoškoj kupusija-
di i Poljoprivrednoj školi doneti nešto novo 
i lepo. Zbog toga i otvaramo po gradovima 
i mestima cele Srbije naša udruženja, ovog 
vikenda u Futogu ćemo osnovati još četiri. 
Nastojimo i starijima, ali naročito mladima 
da pokažemo da ne postoji samo jedan put, 
onaj prema zapadu, već i prema istoku, gde 
su zemlje koje su nam uvek bili prijatelji. 
Čiji su građani ginuli za oslobađanje Srbi-
je. Odnedavno postoji i Sveslovenski savez 
koji podržava sva ova udruženja s ciljem da 
ih u našoj zemlji bude bar sto, od prestoni-
ce do zaselaka. Želimo da prenesemo našim 
ljudima da nemaju više čega da se plaše, da 
neće ići na Goli otok ako kažu da vole Rusiju 
– ističe predsednica Društva srpsko-belo-
ruskog prijateljstva i Sveslovenskog saveza 
Dragana Kuzmanović Janičić.

Diplomatska aktivnost. Svako novo 
izdanje Futoške kupusijade bolje je i veće 
od prethodnog, kaže predsednik udruženja 
Futoški kupus Goran Puača.

– Tome svakako doprinose posete kao što 
je ova koju nam je učinio ambasador Beloru-
sije, zemlje s izrazito snažnom poljoprivre-
dom. Koliko su važni međunarodni kontak-
ti, najbolje pokazuje Ambasada Italije, koja 
nam je pomogla prilikom predstavljanja tra-
dicionalnih proizvoda Srbije pod nazivom 
Terra Madre Futog, koju su organizovali po-
kret Slow Food Futog i Savez „Original Sr-
bija”. Na Dan Italije u Beogradu predstavili 
smo naše proizvode, tako da ta diplomatska 
aktivnost Futožana donosi sve više koristi i 
da ćemo je narednih godina svakako nasta-
viti. A strancima imamo šta da ponudimo 
– s nama je preko 40 sertifikovanih proizvo-
đača, a svake godine zasadimo pet do deset 
hektara više originalnog futoškog kupusa 
– ističe Puača. 

Organizovali smo 
posetu ambasadora 

Belorusije Vladimira 
Čuševa Futoškoj 

kupusijadi i 
Poljoprivrednoj školi i sigurni smo 
da će ona doneti nešto novo i lepo

Dragana Kuzmanović Janičić
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Gradonačelnik Novog Sada Miloš Vu-
čević prisustvovao je svečanom otva-
ranju manifestacije Novosadski Ok-
toberfest, koju je uz pokroviteljstvo 

Grada Novog Sada i Nemačko-srpske privred-
ne komore prvi put organizovala Color Press 
grupa u Master centru Novosadskog sajma.

Posetioci su dva dana uživali u ukusima više 
stotina različitih pivskih brendova domaćih i 
stranih proizvođača, najukusnijim austrijskim 
i nemačkim kobasicama, svežim perecama iz 
peći najboljih srpskih pekara i uživali uz bo-
gat muzički program.

– Novi Sad se uvek trudio da bude poseban 
i drugačiji od onih gradova koji su mu možda 
slični po arhitekturi, demografiji i geografi-
ji. Veoma brzo smo se dogovorili s organiza-
torima, kao i s drugim partnerima na ovom 
projektu o detaljima vezanim za održavanje 
Oktoberfesta i sada se nadamo da će što veći 
broj ljudi uživati u oživljenom duhu Bavarske i 
Nemačke u našem gradu – rekao Vučević.

3. NOVEMBAR 2016.

Novosadski 
Oktoberfest 
s dahom 
Bavarske
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Јавно предузеће

„Пословни простор“ у Новом Саду
Нови Сад, Народног Фронта 53
21000 Нови Сад
www.nsprostor.co.rs

На основу члана 5. Одлуке о давању у закуп пословног простора којим управља Јавно предузеће „Пословни простор“ 
у Новом Саду („Службени лист Града Новог Сада”, бр. 69/14, 55/15 и 60/15) и Одлуке Градског већа Града Новог Сада број 

020-1328/2016-II од 05.10.2016. године, Јавно предузеће „Пословни простор” у Новом Саду објављује

О Г Л А С
О СПРОВОЂЕЊУ ПОСТУПКА ПРИКУПЉАЊА ПИСАНИХ ПОНУДА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП 

ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НОВОГ САДА КОЈИМ УПРAВЉА 
ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ПОСЛОВНИ ПРОСТОР“ У НОВОМ САДУ

Ред. 
број

Адреса пословног 
простора

Површина 
у м2

Делатност Почетна цена 
закупа по м2 у 
динарима без 
ПДВ-а месечно

Износ 
депозита 
у динарима

1. Нови Сад, Балзакова 18 23,29 трговина, занатство и услужне 
делатности, административна 
делатност и агенцијски послови

310,80 7.238,53

2. Нови Сад, Београдски кеј 
бб, киоск 

14,00 трговина, сувенирница 466,20 6.526,80

3. Нови Сад, Браће Јовандић 
9, дуг за струју

70,64 т р г о в и н а ,  з а н а т с т в о  и 
услужне делатности, култура, 
административна делатност и 
агенцијски послови, здравство, 
образовање, спорт, поштанске и 
телекомуникационе услуге 

388,50 27.443,64

4. Нови Сад, Булевар војводе 
Степе 25

20,56 трговина, занатство и услужне 
делатности, административна 
делатност и агенцијски послови

310,80 6.390,05

5. Нови Сад, Булевар војводе 
Степе  93

43,82 трговина, занатство и услужне 
делатности, административна 
делатност и агенцијски послови

310,80 13.619,26

6. Нови Сад, Булевар војводе 
Степе  93

43,78 т р г о в и н а ,  з а н а т с т в о  и 
услужне делатности, култура, 
административна делатност и 
агенцијски послови, здравство, 
образовање, спорт

310,80 13.606,82

7. Нови Сад, Булевар војводе 
Степе 135

23,21 трговина, занатство и услужне 
делатности, административна 
делатност и агенцијски послови

310,80 7.213,67

8. Нови Сад, Булевар војводе 
Степе 137, заједничко 
бројило за струју са 
суседним локалом

30,09 трговина, занатство и услужне 
делатности, административна 
делатност и агенцијски послови

310,80 9.351,97

9. Нови Сад, Булевар војводе 
Степе 137, заједничко 
бројило за струју са 
суседним локалом

52,64 т р г о в и н а ,  з а н а т с т в о  и 
услужне делатности, култура, 
административна делатност и 
агенцијски послови, здравство, 
образовање, спорт

310,80 16.360,51

10. Нови Сад, Булевар краља 
Петра првог 44-46

16,96 гаража 155,40 2.635,58

11. Нови Са д ,  Булевар 
ос лобођења 36, дуг 
за с трују,  потребна 
адаптација

189,30 трговина, занатство и услужне 
делатности, административна 
делатност и агенцијски послови, 
култура, образовање, здравство, 
спорт, угоститељство

1.087,80 205.920,54
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12. Нови Са д ,  Булевар 
Слободана Јовановића 30

30,02 трговина, занатство и услужне 
делатности,  административна 
делатност и агенцијски послови

310,80 9.330,22

13. Нови Са д ,  Булевар 
Слободана Јовановића 30

32,33 трговина, занатство и услужне 
делатности,  административна 
делатност и агенцијски послови

310,80 10.048,16

14. Нови Сад, Гагаринова 2 96,95 т р г о в и н а ,  з а н а т с т в о  и 
услужне делатности, култура, 
административна делатност и 
агенцијски послови, здравство, 
образовање, спорт

310,80 30.132,06

15. Нови Сад, Гагаринова 2-8 9,52 гаража 155,40 1.479,41

16. Нови Сад, Гагаринова 2-8 9,88 гаража 155,40 1.535,35

17. Нови Сад, Доситејева 
2, нов локал, потребна 
адаптација – завршетак 
радова

224,98 т р г о в и н а ,  з а н а т с т в о  и 
услужне делатности, култура, 
административна делатност и 
агенцијски послови, здравство, 
образовање, спорт, поштанске и 
телекомуникационе услуге

233,10 52.442,84

18. Нови Сад, Дунавска 5, 
улични локал

75,09 т р г о в и н а ,  з а н а т с т в о  и 
услужне делатности, култура, 
административна делатност 
и агенцијски послови, банка, 
угоститељство, поштанске и 
телекомуникационе услуге

2.331,00 175.034,79

19. Нови Сад, Дунавска 13, 
дворишни локал

11,03 трговина, занатство и услужне 
делатности,  административна 
делатност и агенцијски послови

828,80 4.566,69

20. Нови Сад, Дунавска 13, 
дворишни локал

15,17 трговина, занатство и  услужне 
делатности,  административна 
делатност и агенцијски послови

828,80 6.282,30

21. Н о в и  С а д ,  Д у ш а н а 
Даниловића 2, дуг за 
струју

34,20 трговина, занатство и услужне 
делатности,  ,административна 
делатност и агенцијски послови

310,80 10.629,36

22. Нови Сад, Железничка 
44, заједничко бројило 
за струју са суседним 
локалом

17,63 трговина, занатство и услужне 
делатности,  административна 
делатност и агенцијски послови

466,20 8.219,11

23. Нови Сад, Змај Јовина 
28, локал у пролазу, 
приземље

17,00 трговина, занатство и услужне 
делатности,  административна 
делатност и агенцијски послови

647,50 11.007,50

24. Нови Сад, Змај Јовина 28, 
ТЦ „Лупус“, први спрат, дуг 
за струју

15,00 трговина, занатство и услужне 
делатности, административна 
делатност и агенцијски послови

310,80 4.662,00

25. Нови Сад, Змај Јовина 28 
ТЦ „Лупус“, први спрат 

16,20 трговина, занатство и услужне 
делатности, административна 
делатност и агенцијски послови

310,80 5.034,96

26. Нови Сад, Змај Јовина 28 
ТЦ „Лупус“, први спрат

41,05 т р г о в и н а ,  з а н а т с т в о  и 
услужне делатности, култура, 
административна делатност и 
агенцијски послови, образовање 

310,80 12.758,34

27. Нови Сад, Змај Јовина 28 
ТЦ „Лупус“, први спрат 

11,15 трговина, занатство и услужне 
делатности, административна 
делатност и агенцијски послови

310,80 3.465,42

28. Нови Сад, Змај Јовина 28 
ТЦ „Лупус“, први спрат 

5,20 трговина, занатство и услужне 
делатности, административна 
делатност и агенцијски послови, 
магацин

310,80 1.616,16
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29. Нови Сад, Змај Јовина 28 
ТЦ „Лупус“, други спрат

15,00 трговина, занатство и услужне 
делатности, административна 
делатност и агенцијски послови

310,80 4.662,00

30. Нови Сад, Иве Андрића 15 57,16 т р г о в и н а ,  з а н а т с т в о  и 
услужне делатности, култура, 
административна делатност и 
агенцијски послови, образовање, 
здравство, спорт

310,80 17.765,33

31. Нови Сад, Иве Андрића 17 55,56 т р г о в и н а ,  з а н а т с т в о  и 
услужне делатности, култура, 
административна делатност и 
агенцијски послови, образовање, 
здравство, спорт

310,80 17.268,05

32. Нови Сад, Игњата Павласа 
8, заједничко бројило са 
суседним локалом

34,45 трговина, занатство и услужне 
делатности, административна 
делатност и агенцијски послови

828,80 28.552,16

33. Нови Сад, Јеврејска 19, 
улични и дворишни локал, 
потребна адаптација

96,24 трговина, занатство и услужне 
делатности, административна 
делатност и агенцијски послови, 
култура, здравство, поштанске и 
телекомуникационе услуге

1.295,00 124.630,80

34. Нови Сад, Јеврејска 34, 
улични локал

21,34 трговина, занатство и услужне 
делатности, административна 
делатност и агенцијски послови

1.295,00 27.635,30

35. Нови Сад, Јована Цвијића 
7, канцеларијски простор 
на првом спрату, дуг за 
струју

141,76 трговина, занатство и услужне 
делатности, административна 
делатност и агенцијски послови, 
култура, образовање, здравство, 
спорт

233,10 33.044,26

36. Нови Сад, Јована Цвијића 
7, дворишни простор

48,28 складиште 207,20 10.003,62

37. Нови Сад, Корнелија 
Станковића 36 - 38

14,46 гаража 155,40 2.247,08

38. Нови Сад, Косовска 7б, 
потребна адаптација

59,67 трговина, занатство и услужне 
делатности, административна 
делатност и агенцијски послови, 
култура, образовање, здравство

388,50 23.181,80

39. Н о в и  С а д ,  К р а љ а 
Александра 9, Потходник

23,59 трговина, занатство и услужне 
делатности, административна 
делатност и агенцијски послови

310,80 7.331,77

40. Н о в и  С а д ,  К р а љ а 
Александра 9, Потходник

10,95 трговина, занатство и услужне 
делатности, административна 
делатност и агенцијски послови

310,80 3.403,26

41. Нови Сад, Матице српске 
2

105,16 трговина, занатство и услужне 
делатности, култура,

388,50 40.854,66

42. Нови Сад, Молијерова 2-
2ц

13,87 гаража 155,40 2.155,40

43. Нови Сад, Његошева 13, 
дворишни локал

31,25 складиште 284,90 8.903,13

44. Нови Сад, Облачића Рада 
11-17

13,87 гаража 155,40 2.155,40

45. Нови Сад, Париске комуне 
24, заједничко бројило са 
суседним локалом

56,32 трговина, занатство и услужне 
делатности, административна 
делатност и агенцијски послови, 
култура, образовање, здравство

388,50 21.880,32

46. Нови Сад, Позоришни трг 5, 
улични локал и дворишни 
магацин, дуг за струју

71,37 трговина, занатство и услужне 
делатнос ти,  угос титељс тво,  
административна делатност и 
агенцијски послови

1.295,00 92.424,15



3. NOVEMBAR� 2016.3. NOVEMBAR� 2016. 25

Ред. 
број

Адреса пословног 
простора

Површина 
у м2

Делатност Почетна цена 
закупа по м2 у 
динарима без 
ПДВ-а месечно

Износ 
депозита 
у динарима

47. Нови Сад, Руменачка 100 18,43 гаража 155,40 2.864,02

48. Нови Сад, Руменачка 152, 
потребна адаптација

45,33 трговина, занатство и услужне 
д е л а т н о с т и ,  з д р а в с т в о , 
административна делатност и 
агенцијски послови, образовање, 
спорт, угоститељство

284,90 12.914,52

49. Нови Сад, Руменачка 152, 
потребна адаптација

156,90 трговина, занатство и услужне 
д е л а т н о с т и ,  з д р а в с т в о , 
административна делатност и 
агенцијски послови, образовање, 
спорт, угоститељство

233,10 36.573,39

50. Нови Сад, Руменачки пут 
7

34,42 трговина, занатство и услужне 
делатнос ти,  угос титељс тво, 
административна делатност и 
агенцијски послови

310,80 10.697,74

51. Нови Сад, Саве Ковачевића 
9-15

10,32 гаража 155,40 1.603,73

52. Нови Сад, Светозара 
Милетића 16

399,98 трговина, занатство и услужне 
делатности, административна 
делатност и агенцијски послови, 
култура, образовање, здравство, 
спорт, угоститељство

233,10 93.235,34

53. Нови Сад, Сентандрејски 
пут 106 б

20,94 трговина, занатство и услужне 
д е л а т н о с т и ,  б р з а  х р а н а , 
административна делатност и 
агенцијски послови

207,20 4.338,77

54. Нови Сад, Сентандрејски 
пут 106 б

65,77 трговина, занатство и услужне 
делатности, административна 
делатност и агенцијски послови, 
култура, образовање, здравство, 
спорт

207,20 13.627,54

55. Нови Сад, Темеринска 8 33,41 трговина, занатство и услужне 
делатности, административна 
делатност и агенцијски послови

388,50 12.979,79

56. Нови Сад, Темеринска 33 25,98 трговина, занатство и услужне 
делатности, административна 
делатност и агенцијски послови

388,50 10.093,23

57. Нови Сад, Темеринска 33 30,59 трговина, занатство и услужне 
делатности, административна 
делатност и агенцијски послови

388,50 11.884,22

58. Нови Сад, Темеринска 51, 
дуг за струју

15,31 трговина, занатство и услужне 
делатности, административна 
делатност и агенцијски послови

388,50 5.947,94

59. Нови Сад, Трг Марије 
Трандафил 16

50,52 трговина, занатство и услужне 
делатности, административна 
делатност и агенцијски послови, 
култура, образовање, здравство

518,00 26.169,36

60. Нови Сад, Трг Марије 
Трандафил 18

61,23 трговина, занатство и услужне 
делатности, административна 
делатност и агенцијски послови, 
култура, образовање, здравство

518,00 31.717,14

61.  Нови Сад, Трг Марије 
Трандафил 22 

20,71 трговина, занатство и услужне 
делатности, административна 
делатност и агенцијски послови

518,00 10.727,78

62. Нови Сад, Трг младенаца 
7, канцеларија, приземље, 
дворишни локал

42,85 трговина, занатство и услужне 
делатности, административна 
делатност и агенцијски послови, 
култура, образовање, здравство

388,50 16.647,23
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63. Нови Сад, Трг младенаца 
7, канцеларија, приземље, 
дворишни локал, дуг за 
струју

28,62 трговина, занатство и услужне 
делатности, административна 
делатност и агенцијски послови, 
култура

388,50 11.118,87

64. Нови Сад, Трг младенаца 7, 
канцеларија, поткровље

15,55 административна делатност и 
агенцијски послови

310,80 4.832,94

65. Нови Сад, Трг младенаца 7, 
канцеларија, поткровље

23,30 административна делатност и 
агенцијски послови

310,80 7.241,64

66. Нови Сад, Трг слободе 
3, ПЦ „Аполо“, локал у 
приземљу Б 09

16,56 трговина, занатство и услужне 
делатности, административна 
делатност и агенцијски послови

906,50 15.011,64

67. Нови Сад, Трг слободе 
3, ПЦ „Аполо“, локал на 
првом спрату Ц 06

21,32 трговина, занатство и услужне 
делатности, административна 
делатност и агенцијски послови

466,20 9.939,38

68. Нови Сад, Трг слободе 
3, ПЦ „Аполо“, локал у 
сутерену А 08

11,04 трговина, занатство и услужне 
делатности, административна 
делатност и агенцијски послови

310,80 3.431,23

69. Нови Сад, Трг слободе 
3, ПЦ „Аполо“, локал у 
сутерену А 11

10,81 трговина, занатство и услужне 
делатности, административна 
делатност и агенцијски послови

310,80 3.359,75

70. Нови Сад, Трг слободе 
3, ПЦ „Аполо“, локал на 
четвртом спрату Ф 9

168,80 трговина, занатство и услужне 
делатности, административна 
делатност и агенцијски послови, 
култура, образовање, здравство

181,30 30.603,44

71. Нови Сад, Трифковићев 
трг 9, дуг за струју

6,55 трговина, занатство и услужне 
делатности

906,50 5.937,58

72. Нови Сад, Ћирпанова 41 17,19 гаража 155,40 2.671,33

73. Нови Сад, Футошка 22, 
улични локал, дуг за 
струју

21,71 трговина, занатство и услужне 
делатности, административна 
делатност и агенцијски послови

388,50 8.434,34

74. Нови Сад, Футошка 28, 
локал у дворишту

55,83 трговина, занатство и услужне 
делатности, административна 
делатност и агенцијски послови, 
култура, образовање, здравство

310,80 17.351,96

75. Петроварадин, Тврђава, 
Једноставна касарна, 
локал Л 5

17,75 трговина, занатство и услужне 
делатности, административна 
делатност и агенцијски послови, 
култура

388,50 6.895,88

76. Петроварадин, Тврђава, 
Једноставна касарна, 
локал Л 7

45,90 трговина, занатство и услужне 
делатности, административна 
делатност и агенцијски послови, 
култура, угоститељство

388,50 17.832,15

77. Петроварадин, Београдска 
8

20,79 трговина, занатство и услужне 
делатности, административна 
делатност и агенцијски послови

388,50 8.076,92

78. Петроварадин, Београдска 
27

39,26 складиште 233,10 9.151,51

79. П е т р о в а р а д и н , 
Прерадовићева 162 х, 
киоск

19,88 трговина, занатство и услужне 
делатности, административна 
делатност и агенцијски послови

168,35 3.346,80

80. П е т р о в а р а д и н , 
Прерадовићева 88

80,42 трговина, занатство и услужне 
делатности, административна 
делатност и агенцијски послови, 
култура, образовање, здравство

168,35 13.538,71

81. П е т р о в а р а д и н , 
Фрушкогорског одреда 7

27,99 трговина, занатство и услужне 
делатности, административна 
делатност и агенцијски послови

168,35 4.712,12
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Начин достављања и обавезна садржина понуда:
Понуде се подносе у затвореним ковертама путем писарнице Јавног предузећа „Пословни простор“ у Новом Саду или 
препорученом поштом на адресу: „Јавно предузеће „Пословни простор“ у Новом Саду, Нови Сад, Улица Народног фронта 
број 53“, са назнаком: „НЕ ОТВАРАТИ-ПОНУДА ЗА ЈАВНИ ОГЛАС“.
На коверти треба да стоје основни подаци о подносиоцу (име и презиме/пословно име,контакт телефон овлашћеног 
лица). 
Понуде могу поднети правна и физичка лица.

Понуде треба да садрже:
 податке и документацију о подносиоцу и то за:
1. физичка лица - име, презиме, адресу, контакт телефон и фотокопију личне карте,  
2. предузетнике - назив радње и седиште, фотокопију личне карте предузетника, контакт телефон, фотокопију решења 
о упису у регистар надлежног органа, фотокопију потврде о додељеном пореском идентификационом броју,
3. правна лица - назив и седиште, контакт телефон овлашћеног лица, фотокопију решења о упису у регистар надлежног 
органа, фотокопију потврде о додељеном пореском идентификационом броју,
- адресу пословног простора за који се подноси и ознаку из Огласа,
- 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), 
- износ понуђене закупнине по м2 месечно у динарима без ПДВ-а (који не може бити нижи од почетног износа по 
м2 месечно без ПДВ-а одређеног Огласом), 
- изјаву да ће се пословни простор узети у виђеном стању и привести намени сопственим средствима понуђача 
без права потраживања од закуподавца,
- број рачуна на који ће се извршити повраћај депозита,
- доказ о уплати депозита,
- доказ о уплати градске административне таксе за пријаву на јавни оглас за давање у закуп пословног простора 
којим располаже Град Нови Сад у износу од 1.160,00 динара.
Понуде морају бити оверене и потписане од стране овлашћеног лица понуђача. 
Неблаговремене или непотпуне понуде се одбацују.
Неблаговремене понуде ће бити враћене понуђачима неотворене са назнаком да су поднете неблаговремено.
Понуда понуђача за кога се утврди да је био или јесте закупац пословног простора којим управља Јавно предузеће 
„Пословни простор” у Новом Саду и који по том или неком другом основу има дуговања према Јавном предузећу „Пословни 
простор” у Новом Саду, односно који се није придржавао других уговорених одредаба, као и понуда са њим повезаних 
лица, неће бити узета у разматрање.
Једно лице може да поднесе понуду за више пословних простора, с тим што је у обавези да за сваки пословни простор 
поднесе посебну понуду на начин утврђен Огласом.
Градска административна такса у износу од 1.160,00 динара плаћа се на рачун број: 840-742241843-03, број модела: 97, позив 
на број: 20-511, сврха уплате: Такса за пријаву на јавни оглас за давање у закуп пословног простора којим располаже Град 
Нови Сад; прималац: буџет Града Новог Сада.

Висина и начин полагања депозита:
Депозит за учешће на Огласу полаже се у висини једномесече почетне цене закупнине пословног простора за који се 
подноси понуда, осим за пословне просторе под редним бројевима: 19. за који се депозит за учешће на Огласу плаћа у 
износу од 4.566,69 динара и 20. за који се депозит за учешће на Огласу плаћа у износу од 6.282,30 динара. 
Депозит се полаже на рачун број: 840-976804-86,са позивом на број одобрења (редни број пословног простора из 
Огласа).
Понуда за коју није положен депозит неће се разматрати.
Пoнуђачима чија понуда буде изабрана као најповољнија положени износ депозита урачунава се као део унапред 
плаћене закупнине Јавном предузећу „Пословни простор“ у Новом Саду, након закључења уговора о закупу пословног 
простора.
Понуђачима чија понуда није најповољнија, односно не буде разматрана у случајевима утврђеним овим Огласом, депозит 
се враћа по истеку рока за приговор на резултате поступка.
Понуђач чија је понуда изабрана као најповољнија губи право на повраћај депозита уколико у року од 8 дана од дана 
пријема позива за закључење уговора о закупу пословног простора не закључи уговор.

Избор најповољнијег понуђача:
Критеријум за избор најповољније понуде је највиша понуђена закупнина по м2.
Уколико у поступку два или више понуђача понуде исти износ закупнине, Јавно предузеће „Пословни простор“ у Новом 
Саду извршиће избор најповољнијег понуђача у складу са Одлуком о давању у закуп пословног простора којим управља 
Јавно предузеће „Пословни ростор“ у Новом Саду.
Понуђач има право на приговор у року од 3 дана од дана пријема обавештења о резултатима поступка.
Приговор се подноси Надзорном одбору Јавног предузећа „Пословни простор“ у Новом Саду.
Одлука Надзорног одбора Јавног предузећа „Пословни простор“ у Новом Саду по приговору је коначна.

Закључење уговора о закупу пословног простора:
Најповољнији понуђач дужан је да закључи уговор о закупу пословног простора у року од 8 дана од дана пријема позива 
за закључење уговора, упућеног од стране Јавног предузећа „Пословни простор“ у Новом Саду.
Уколико најповољнији понуђач не закључи уговор о закупу пословног простора у року сматраће се да је одустао од 
закључења уговора и губи право на повраћај депозита. 
Уколико се у периоду од доношења одлуке о давању пословног простора у закуп до закључења уговора о закупу пословног 
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простора утврди да је рачун најповољнијег понуђача блокиран или је најповољнији понуђач престао да постоји губи 
право на депозит. 
У напред наведеним случајевима, уговор о закупу пословног простора може да се закључи са првим следећим најповољнијим 
понуђачем.
За пословне просторе под редним бројевима: 18, 19, 20, 32, 34, 41, 56, 57. и 58. у току су поступци реституције имовине. 
Пословни простори под редним бројевима 19. и 20. су у сусвојини те ће изабрани најповољнији понуђач уговор о закупу 
закључити са Јавним предузећем „Пословни простор“ у Новом Саду и сувласником под условима из Огласа у складу са 
својинским деловима и изабраном понудом.
Приликом закључења уговора о закупу пословног простора најповољнији понуђач у обавези је да положи средство 
обезбеђења плаћања закупнине и осталих трошкова коришћења пословног простора по избору Јавног предузећа 
„Пословни простор“ у Новом Саду.
Посед пословног простора се најповољнијем понуђачу у виђеном стању предаје записнички најкасније у року од 7 дана 
од дана закључења уговора о закупу пословног простора.
Висина закупнине утврђује се у бодовима по м2 у складу са изабраном понудом.
Вредност бода утврђује Надзорни одбор уз сагласност Градског већа Града Новог Сада и иста ће се усклађивати у току 
трајања закупа.
Закупнина се плаћа унапред у валутном року, најкасније до 15-тог у месецу за текући месец.
У закупнину није урачунат ПДВ нити други трошкови коришћења пословног простора (електрична енергија, вода, грејање 
и друге накнаде за коришћење пословног простора), који падају на терет закупца.
Закупац се обавезује да плаћа порез у складу са законом.

Рок закупа:
Рок закупа је 5 година, осим за пословне просторе под редним бројевима: 18, 19, 20, 32, 34, 41, 56, 57. и 58. за које се уговори 
о закупу закључују на период од 3 године.

Обавезе закупца:
Након закључења уговора о закупу пословног простора, закупац је у обавези да:
- користи пословни простор у складу са уговором о закупу пословног простора,
- од надлежних органа прибави све неопходне сагласности потребне за обављање уговорене делатности у пословном 
простору и пословни простор приведе намени у складу са важећим прописима, све о сопственом трошку без права  
потраживања од Јавног предузећа „Пословни простор“ у Новом Саду, 
- редовно измирује закупнину у роковима и на начин одређен уговором о закупу пословног простора,
- спроведе обавезне мере противпожарне заштите у складу са прописима,
- редовно измирује трошкове коришћења пословног простора (електрична енергија, вода, грејање и друге накнаде 
за коришћење пословног простора),
- редовно одржава пословни простор,
- омогући Јавном предузећу „Пословни простор“ у Новом Саду контролу коришћења пословног простора,
- без одлагања обавести Јавно предузеће „Пословни простор“ у Новом Саду у случају промене својих пословних 
података (назив, седиште и др.) и уколико настану околности због којих положена средства обезбеђења плаћања не могу 
бити реализована,
- пословни простор по истеку закупа испразни од лица и ствари и у исправном и функционалном стању врати 
Јавном предузећу „Пословни простор“ у Новом Саду.
Закупац не може да мења нити да проширује уговорену делатност до истека периода закупа. 
Трошкови адаптације и привођења пословног простора уговореној намени, као и текућег одржавања пословног простора, 
падају на терет закупца без права потраживања од Јавног предузећа „Пословни простор“ у Новом Саду.
Трошкови извођења радова који имају карактер инвестиционог одржавања пословног простора падају на терет закупца 
без могућности признавања својинских права на пословном простору по основу улагања средстава, у складу са Одлуком 
о давању у закуп пословног простора којим управља Јавно предузеће „Пословни простор“ у Новом Саду.
Радове који имају карактер инвестиционог одржавања пословног простора закупац може изводити на пословном простору 
само по одобрењу Јавног предузећа „Пословни простор“ у Новом Саду, уз претходну сагласност Градског већа Града Новог 
Сада и у складу са Одлуком.
Поред закупнине, закупци су у обавези да плаћају и друге трошкове коришћења закупљеног пословног простора (струја, 
грејање, вода, телефон, чистоћа, противпожарна заштита и друге накнаде за коришћење пословног простора).

Трајање Огласа и додатне информације:
Оглас остаје отворен закључно са 15.11.2016. године.
Пословни простори се могу погледати за све време трајања Огласа у терминима о којима се информације могу добити на 
телефоне број: 021/489-00-12, 489-00-27, 489-00-54 и 523-888 и на интернет страници Јавног предузећа „Пословни простор“ 
у Новом Саду која гласи www.nsprostor.co.rs.
Све додатне информације у вези пословних простора, дуговањима која терете пословни простор, сувласницима и 
висини својинских удела, могу се добити на лицу места од стране овлашћеног лица Јавног предузећа „Пословни 
простор“ у Новом Саду у заказаним терминима или у Јавном предузећу „Пословни простор“ у Новом Саду у Новом 
Саду, Улица Народног фронта број 53, Промотивни центар, сваког радног дана у току трајања Огласа у времену од 
9:00 до 13:00 часова.
Распоред показивања пословних простора објављен је на интернет страници ЈП „Пословни простор“ у Новом Саду.

Време и место отварања понуда:
Отварање понуда је дана 17.11.2016. године (четвртак) у просторијама Јавног предузећа „Пословни простор” у Новом Саду, 
Улица Народног фронта број 53/I, са почетком у 10:00 часова (сала за састанке).
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N
akon izuzetno us-
pešnih deset MMA 
manifestacija, Fa-
mily Fight Team 
pripremio je nov 
spektakl za ljubi-
telje mešovitih bo-

rilačkih sportova u našoj zemlji, u 
saradnji s čuvenom organizacijom 
Aspera FC iz Brazila – Serbian Bat-
tle Championship 11, najbolji SBC do-
sad, koji će biti održan tamo gde je 
sve počelo, u Maloj sali Spensa. Pred 
nama je još jedan vrhunski interna-
cionalni fight card. Fantastičan popis 
borbi garantuje sportsku predstavu 
dostojnu najvećih evropskih i svet-
skih MMA priredbi. Ono što izdvaja 
spisak borbi na SBC 11 jeste broj me-
čeva u kojima će učestvovati borci iz 
Brazila, kolevke mešovitih borilačkih 
sportova. Velika svetska imena, za-
jedno s najistaknutijim imenima do-

maće i regionalne MMA scene kroči-
će u borilačku arenu u Novom Sadu 
i domaćoj publici pružiti istorijski 
spektakl. U glavnoj borbi večeri, za 
šampionski SBC pojas, nastupiće naj-
bolji srpski borac u velter kategoriji, 
SBC šampion Damir Dado Mihajlo-
vić, koji je spreman da publici pru-
ži još jednu nezaboravnu predstavu 
i beskompromisnu borbu i stigne do 
devete uzastopne pobede u karijeri. 
Protivnik će mu biti jedan od najbo-
ljih velteraša iz Brazila, beskompro-
misni borac sa zavidnim iskustvom 
Laerti Midnajt Kosta i Silva! Pored 
njih, nastupiće i velike nade srpskog 
MMA sporta i Family Fight Teama: 
dokazani borac evropskog renomea 
Stefan Sekulić, kao i Milan Filipović 
i Ognjen Master Salatić.

Imaćemo čast da vidimo vrhunski 
svetski nivo MMA sporta, nastupiće: 
Serhio Kreator Sousa, Žulijano Nin-

SuperSpektakl u Maloj Sali SpeNSa u Subotu

SerbiaN battle 
ChaMpioNShip 11 

ža, Aleks Leko, Karlos Taidi, Paulo 
Gonsalves Silva. Uz njih, nastupiće i 
domaći i regionalni borci koji će dati 
sve od sebe da potvrde svoje ime ve-
likih nada MMA sporta kod nas, i koji 
će uz strane borce upotpuniti ovaj 
sjajni borilački događaj. Manifestaci-
ja će biti održana u subotu, 5. novem-
bra u Maloj dvorani Spensa od 19.30 
sati. Karte se mogu kupiti na blagajni 
Spensa po ceni od 800 dinara. 

U glavnoj borbi večeri, za šampionski 
SBC pojas, nastupiće najbolji srpski 
borac u velter kategoriji, SBC 
šampion Damir Dado Mihajlović 
protiv beskompromisnog Brazilca 
Laertija Midnajta Kosta i Silve 
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IZ MOG UGLA

Jovan Tanurdžić

D
ragan Đilas je ispunio dva 
od četiri predizborna obe-
ćanja kada je 18. aprila 2011. 
postao drugi predsednik 
Košarkaškog saveza Srbije. 
Da vas podsetim, Dragan 
Kapidžić je bio prvi posle 

razdruživanja Jugoslavije. Među imenima 
koja se pamte na čelu Košarkaškog saveza 
Jugoslavije bili su Ivan Popović, kao prvi, 
zatim su trinaestorica predsedavala KSJ. Se-
ćam se sa zadovoljstvom Radomira Šapera, 
Nebojše Popovića, Veselina Barovića, onih 
u čijem mandatu smo bili šampioni planete, 
ali i Vrščanina Miodraga Babića, Nebojše 
Čovića, Gorana Kneževića... 

Mir i budžet. Dragan Đilas, iako sam ga 
najavljivao kao političara i samo poklonika 
basketa, prijatno me je iznenadio. Srbija je 
vicešampion sveta, srebrna na olimpijskim 
igrama, a dame su prvakinje Evrope i bron-
zane iz Rija. Baš veličanstveno i svaka čast 
predsedniku jer je pored rezultata na tere-
nu stabilizovao i kasu Saveza. Rečju, odlazi 
uspešan predsednik.

Zameram mu slabije rezultate na unutraš-
njem planu organizacije Saveza – oživljava-
nje regionalnih saveza, tu pre svih mislim 
na Vojvodinu i Niš, a nije bolje ni u Kragu-
jevcu ili Čačku, kao i omasovljenje košar-
ke u celoj državi. Ne igra se basket samo u 
prestonici. 

Iskustvo i veština političara kao i izuze-
tan menadžerski dar omogućili su Đilasu 
da održava mir u kući i dobije naklonost 
političara. Što će reći, da obezbedi solidan 
budžet.

Novi čovek, nova energija. Naravno, 
ne praštam mu promašaje, a bilo ih je. Klu-
baštvo, slaba liga, slabiji stručan rad s mla-
đim reprezentativnim selekcijama i teška 
finansijska situacija u klubovima, ali i sla-
bija komunikacija s organizacijama FIBA i 
EKA koje vode najjača takmičenja klubova 
na Starom kontinentu.

Iako je bilo i rezona da Đilas ostane još 
jedan mandat, ipak se radujem novom čo-
veku, novoj energiji i novim rezonima ru-
kovođenja.

Pa, ko bi onda mogao naslediti dosadašnjeg 
predsednika, pitanje je za milion dolara.

Pominju se ugledna košarkaška imena po-
put Dušana Ivkovića, trenerskog maga, sko-
ro nepobedivog na klupi, pa Predraga Dani-
lovića, asa na terenu i uspešnog predsednika 
Partizana, ili Dejana Bodiroge, igrača i znal-
ca kojeg uvažavaju i svet i Evropa.

Ipak, ukoliko mi je to dozvoljeno, iskori-
stiću ovu kolumnu da predložim, po meni 
najbolju soluciju, za predsednika KS Srbije 
– Božidara Maljkovića.

Argumenti. Maljković ima podršku i Cr-
vene zvezde i Partizana, i stručnjaka i igra-
ča. Znam da bi košarkaška Srbija s radošću 

dočekala vest da je Boža Maljković izabran 
za prvog čoveka srpskog basketa.

Što se procedure tiče, predlozi se podno-
se izbornoj komisiji, skupština ima 32 čla-
na i predsednik se bira tajnim glasanjem, a 
potrebna je dvotrećinska većina ukupnog 
broja delegata.

Naravno, kandidati ranije podnose svoje 
programe i predloge za četiri potpredsedni-
ka. Košarka bira predsednika i to je već više 
od sportskog događaja. 

Košarka bira 
novog 
predsednika
Pominju se imena Dušana Ivkovića, 
Predraga Danilovića, Dejana Bodiroge, a 
lično bih voleo da Božidar Maljković bude 
predsednik i mislim da mu to i pripada 

3. NOVEMBAR 2016.

Dragan Đilas podneo je 
neopozivu ostavku, izbor 
njegovog naslednika je 
15. decembra, a postupak 
predlaganja upravo je započeo
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