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Удружење Личана „ЛИКА” Суботица 
Браће Радића 158/62  Суботица 

+38163847-38-72 
Електронска пошта: udruzenje.lika.subotica@gmail.com 

 
Поштованим грађанима, 

П О З И В 
 

за учешће на манифестацији  
„ДАНИ НИКОЛЕ ТЕСЛЕ У СУБОТИЦИ“ 

08. и 16. јула 2022. године 
 

У оквиру својих статутарних и програмских опредјељења Удружењe Личана ,,ЛИКА“ Суботица је 
поводом Дана Удружења и 166. годишњице рођења Николе Тесле установило дан Удружења и по девети пут 
организује манифестацију:„ДАНИ НИКОЛЕ ТЕСЛЕ У СУБОТИЦИ“ са идејом да се и ове године, као и у 
годинама које су пред нама, за дан његовог рођења окупимо и на пригодан начин подсетимо житија човјека 
личкога рода чије животно дјело данас баштини читав свијет.  

 
ПРОГРАМ МАНИФЕСТАЦИЈЕ ЈЕ СЛИЈЕДЕЋИ: 

1. Први дан,( 08.07.2022. године), Свечана сала Градске куће у Суботици 
- од 18.00 – 21.00 Изложба слика - природне лепоте Лике;  
- од 19.00-21.00 поздравни говор представника Града и господина Зорана Буловића 

председника научне фондације Никола Тесла у Србији. Трибина на тему „Никола Тесла-
стваралаштво“. (Теслина капсула – Радован Лемајић). Додела диплома ученицима основних 
школа за најбољи литерарни и ликовни рад. Додела златне медаље Удружењу од стране 
фондације Никола Тесла из Филаделфије. У културно умјетничком програму учествују Етно 
група ,,Златовез“ Музичке школе у Суботици и Женска вокална група ,,Мироносице“ 
Суботица. 

2. Други дан, (16.07.2022.године) одржаће се манифестација на локацији КАПЕЛЕ УСПЕНИЈА 
ПРЕСВЕТЕ БОГОРОДИЦЕ НА ВОДИЦИ, Александрови салаши 124 (обилазница ИСТОК) у 
Суботици. 

 
Програм манифестације за дан 16.07.2022. године 

❖ од 09.00 почетак манифестације; 
o боћање – дјеца и одрасли  

❖ од 11.00 почиње: 
o музички програм;  
o изложба иноватора;  
o помоћ у незгодном тренутку показне вежбе 
o сликарска колонија; 
o изложба аутомобила на електрични погон и инфраструктуре; (11.00-13.00 поред Градске куће 

, а од 13.00-18.00 на Водици-Александрове Водице (Бунарић) 
o изложба личких рукотворина и домаће радиности слободних стваралаца;  

❖ од 13.00 почиње: 
- ручак – војнички пасуљ; 
- личке традиционалне игре (боћање, скок с мјеста, вучење куке, претезање штапа и бацање 

камена с рамена) 
- мађионичар 

❖ од 14.00 рекреативне активности за дјецу; (информације и и пријава учешћа 064/8190969) 
o скакање у врећи и ношење јајета у кашики 
o радионица за дјецу; 

❖ од 17.00 обраћање свештеника, иноватора, градоначелника Града Суботице; културно умјетнички 
програм и забавни програм) 

❖  у   20.00 завршетак манифестације; 
 

Дио прихода од продаје војничког пасуља донира се у хуманитарне сврхе. 
 
Обезбијеђен је бесплатан превоз путем превозника „СУБОТИЦАТРАНС“ на релацији ЛИФКА - МЕШЦ 
(Техничка школа „Иван Сарић“) - АУТОБУСКА СТАНИЦА - ПИОНИР са одласком у 09.00, 13.00 и 16.00 
часова и повратком у 12.00, 15.00 и 20.00 часова.  

 
Информације: 064/8190969 и 063/847-38-72 

 
У очекивању вашег доласка, срдачно вас поздрављамо ! 

http://www.likasubotica.rs/

