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АКТУЕЛНО

Еки па ,,Наших нови на“ на несва ки да шњем при је му код пред сед ни ка Општи не Мла де на Зеца 

СВУ ДА ПОЂИ У ТЕМЕ РИН ДОЂИ
- Оби шли су пола све та, а иде ал но место за живот про на шли у Теме ри ну – Језич ка бари је ра нај ве-

ћи про блем, али посто ји реше ње и за то

Теме рин је оду век био сре ди на у којој 
су засту пље ни мул ти е тич ност и мул ти-
кул ту рал ност. Сасвим је нор мал но да 

су нам ком ши је, при ја те љи и коле ге с посла 
мађар ске наци о нал но сти и да пошту је мо 
њихов језик, веру и писмо. Али шта се деша-
ва ако нам је ком ши ја оже њен Тај лан ђан ком 
или Јамај чан ком? То је при зор који се не 
виђа сву где. Е, па упра во је Теме рин постао 
место које су јед на Треј си Тава рес са Јамај-
ке и Сири порн Минг са Тај лан да иза бра ле 
за сво је пре би ва ли ште, одра ста ње и шко ло-
ва ње деце. И ми смо поно сни на то. Удав ши 
се за ,,наше мом ке“ поста ле су срп ске снај ке 
и сво ју сре ћу и будућ ност про на шле у Теме-
ри ну. Пред сед ник општи не Теме рин Мла ден 
Зец уго стио је ове две поро ди це у свом каби-
не ту и том при ли ком пораз го ва рао са њима 
о свим добрим, али оним мало тежим, стра-
на ма живо та у Теме ри ну и у Срби ји. 

- Задо вољ ство ми је што могу да вас уго-
стим и поже лим добро до шли цу у Теме рин. 
Сре ћан сам што сте иза бра ли наше место за 
поро дич ни живот. Потру ди ће мо се да вам га 
и олак ша мо и помог не мо оно ли ко коли ко је 
то у нашој моћи - изја вио је пред сед ник.

Нема ња Мило је вић је наш Теме ри нац. Са 
супру гом је пре чети ри годи не осно вао поро-
ди цу овде у Теме ри ну. Има ју четво ро го ди-
шњу ћер ку Милу и дво го ди шњег Мак си ма.

-  На почет ку нам је било тешко, пре све-
га супру зи. Дошла је у непо зна ти град, међу 
непо зна те људе, не позна је језик. Ја сам се 
пар пута вра ћао на брод, а Треј си оста не 
сама са децом код куће. Није могла у про дав-
ни цу сама или код лека ра. Али, вре ме ном се 
при ла го ди ла и сна шла. Људи су је упо зна ли 
и заво ле ли, пре по зна ју је на ули ци. Пома жу 
нам ком ши је и род би на - каже Нема ња.

Вла ди мир Нико лић и њего ва поро ди-
ца одне дав но су Теме рин ци. Он је рође ни 
Ново са ђа нин, али је са женом Тај лан ђан ком 
и шесто го ди шњом ћер ки цом Али ном сво ју 
будућ ност одлу чио да гра ди у Теме ри ну. 

- Живе ли смо на Тај лан ду неко вре ме. Чак 
нам се и ћер ки ца тамо роди ла и кре ну ла у 
вртић. Када смо се вра ти ли у Срби ју  почео 
сам да тра жим наше место за живот. И Теме-
рин ми се учи нио иде ал ним. Миран гра дић, 

мир ни ји него било који на Тај лан ду, у бли-
зи ни Новог Сада и са пуно зеле ни ла. Купи ли 
смо кућу и у сеп тем бру про шле годи не зва-
нич но поста ли ста нов ни ци Теме ри на - каже 
Вла ди мир.

Сво ју супру гу Треј си, Нема ња је упо знао 
раде ћи на кру зе ру, на јед ном од сво јих про-
пу то ва ња све том. И Треј си је тако ђе тамо 
ради ла.

- Три годи не смо били коле ге и ради ли на 
бро ду, али нисмо се позна ва ли. Онда смо 
се јед ном при ли ком нашли на истом бро ду. 
Чак смо и пау зу за одмор има ли у исто вре-
ме. Или ме је ухо дио, не знам. Ја сам била 
у соби за одмор и рекре а ци ју, Нема ња је 
стал но туда про ла зио, пону ди ме пићем или 
оди гра игри цу са мном. Онда ме је један дан 
позвао на пиће, ја сам при ста ла и од тада је 
све поче ло. Негде усред Атлан ти ка - каже нам 
Јамај чан ка Треј си.

Поро ди ца Нико лић сво ју љубав ну при чу 
поче ла је на Тај лан ду. Вла ди мир је као про-
гра мер  радио за јед ну ино стра ну фир му, а 
Сири порн је попу лар на тамо шња пева чи ца 
која је насту па ла у јед ном ресто ра ну. 

- Пева ла сам у ресто ра ну, а Вла ди мир 
је дошао са при ја те љем на пиће. Сви део 
му се мој глас, наступ и поја ва, па је после 
тога дола зио сва ки дан у ресто ран. Јед ном 
се поја вио са буке том цве ћа и позвао ме на 
пиће након насту па. При ста ла сам и наред-
них дана смо се кон стант но виђа ли и тада 
је клик ну ло. А онда ме је убр зо на тој истој 
сце ни и пред публи ком и запро сио - каже 

нам са осме хом Сири порн.
Оно што обе ма поро ди ца ма пред ста вља 

смет њу и пре пре ку јесте ком пли ко ва на биро-
кра ти ја и про це ду ра око сре ђи ва ња папи ра. 

- Треј си је већ чети ри годи не овде, нада-
мо се да ће сле де ће годи не доби ти држа-
вљан ство и сву оста лу доку мен та ци ју. А онда 
и савла да ти језик и запо сли ти се. Она има 
TOEFL интер на ци о нал но при знат сер ти фи-
кат позна ва ња енгле ског јези ка, па би могла 
пре да ва ти енгле ски. А пошто воли и рад са 
децом, воле ла би да отво ри игра о ни цу -  
пожа лио нам се Мило је вић.

И Сири порн има жељу да се запо сли. Завр-
ши ла је нај по зна ти ју шко лу тај ланд ске маса-
же, поста ла лицен ци ра ни масер  и жеља јој 
је да отво ри свој салон за маса жу. 

- При жељ ку је мо да се ова ситу а ци ја око 
коро на ви ру са што пре завр ши, па да кре не-
мо у реа ли за ци ју иде је и отва ра ње сало на - 
испри чао нам је Вла ди мир.

Општи на Теме рин на челу са пред сед ни-
ком пону ди ла је сво ју помоћ. За поче так, 
орга ни зо ва ће бес плат не часо ве срп ског јези-
ка за ове две наше сугра ђан ке, али и све оне 
који ма срп ски није матер њи језик. 

- То је наш мали допри нос две ма сугра ђан-
ка ма. Жели мо им да заво ле Теме рин и да се 
осе ћа ју лепо у њему. Теме рин не вред ну је 
људе пре ма наци о нал но сти, вери или боји 
коже. Овде су сви добро до шли и сва ко ме су 
наша вра та отво ре на - изја вио је с поно сом 
пред сед ник Зец.

З. М.

САД ПЕВА
И НА СРП СКОМ

СИРИ ПОРН је наста ви ла и овде да се 
бави пева њем. Отво ри ла је свој YouTu-
be канал на коме пева песме на срп-
ском и енгле ском јези ку. На тај начин 
она и даље негу је свој тале нат и жељу 
за пева њем, а ми има мо при ли ку да је 
чује мо и упо зна мо се са њеним гла сов-
ним могућ но сти ма.
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ПРИВРЕДА

Те ме рин ско пред у зе ће “Tim Cop” ово го ди шњи добит ник награ де „Коста Миро са вље вић“ коју доде љу је ПКВ

ПРИ ЗНА ЊЕ КАО ПОТВР ДА ВРХУН СКИХ 
РЕЗУЛ ТА ТА

- Награ да пред ста вља и под сти цај за даљи труд 
и напре дак, каже Мијо драг Шљу ка – Општи на 
Теме рин вео ма погод на за раз вој пред у зет ни-
штва и  може да поста не лидер у целој Срби ји

Пред у зе ће ,,Tim Cop” које 
послу је на тери то ри ји 
општи не Теме рин дуги 

низ годи на, ове годи не добит-
ник је пре сти жне награ де При-
вред не комо ре Вој во ди не 
,,Коста Миро са вље вић” за успе-
шно посло ва ње и постиг ну те 
врхун ске резул та те у обла сти 
инду стри је. Тим пово дом еки-
па  ,,Наших нови на” била је гост 
вла сни ка овог пред у зе ћа  Мијо-
дра га Шљу ке  са којим је раз го-
ва ра ла на неко ли ко тема.

- Ова награ да је потвр да да 
пред у зе ће ,,Tim Cop” са сво јим 
запо сле ни ма, има пра ви лан и 
ква ли те тан раз вој, а сва ка ко 
да ми импо ну је при зна ње тог 
типа и пред ста вља под сти цај за 
даљи труд и напре дак -  исти че 
Шљу ка на почет ку раз го во ра.

„Tim Cop” су 1992. годи не 
осно ва ли он и њего ва сестра 
Мир ја на Кара но вић у Новом 
Саду. Ту су били до 1998. годи-
не, када се про из вод ња сели 
у Бач ки Јарак, а кан це ла ри је 
оста ју у Новом Саду.  А од 2008. 
годи не ком плет но пред у зе ће 
пре ла зи  у Теме рин, где се и 
данас нала зи. Повод за про ме-
ну лока ци је биле су веће могућ-
но сти за про ши ре ње, што је и 
учи ње но купо ви ном Илан џе 

и изград њом машин ског дела 
,,Tim Copa”, чија делат ност под-
ра зу ме ва про из вод њу опре ме 
за елек тро е нер гет ске објек те и 
метал не дело ве за ,,Sie mens” и  
,,Ame tek”.

Ово пред у зе ће данас запо-

шља ва 262 рад ни ка, од чега 
127 са тери то ри је општи не 
Теме рин, а сви, како нагла ша-
ва Мијо драг Шљу ка,  функ ци-
о ни шу као један вели ки тим, у 
шта смо се и сами уве ри ли оби-
ла ском кан це ла ри ја и рад них 
пого на.

- Пре пре ке и поте шко ће у 
посло ва њу увек су при сут не, 
из разних раз ло га, а одр жа ти и 
раз ви ја ти посао вели ки је иза-
зов, али када има те поу зда не, 
вред не и ода не људе око себе, 
успех не може да изо ста не. 
Тако ђе, вео ма је важно што смо 
пре по зна ли општи ну Теме рин 
као погод ну за раз вој пред у-
зет ни штва те, захва љу ју ћи соп-
стве ном тру ду, али и изу зет ној 
сарад њи са локал ном само у-
пра вом која је коо пе ра тив на и 
пред у зи мљи ва, успе шно функ-

ци о ни ше мо. Сигу ран сам да, 
доно ше њем озбиљ не стра те ги-
је, Теме рин може бити лидер 
у Срби ји - нагла ша ва вла сник 
овог при вред ног гиган та.

Нисмо могли да се не освр-
не мо и на епи де ми ју коро на ви-
ру са којом је пого ђе на не само 
Срби ја, него цео свет, те нас 
је зани ма ло да ли је, и у којој 
мери, ова пошаст ути ца ла на 
про дук тив ност фир ме. 

- Ковид у колек ти ву јесте био 
при су тан, али на сву сре ћу не у 
вели кој мери и није ути цао на 
егзи стен ци ју предузећa – каже 
наш дома ћин. 

Нада мо се да ће тако и оста-
ти и да ће се низ при зна ња која 
доби ја овај колек тив наста ви ти 
и да ће неко наред но уско ро 
бити повод за ново дру же ње.

E. Н. Н.

ОБРА ЗЛО ЖЕ ЊЕ 
НАГРА ДЕ
У ОБРА ЗЛО ЖЕ ЊУ за доде-

лу нај ви шег при зна ња 
ПКВ, уз оста ло се каже да  
,,Tim Cop” беле жи изу зет не 
послов не успе хе, рефе рен це 
и висо ко пози ци о ни ра ње на 
реги о нал ном тржи шту кон-
ку рент ном ценом и врхун-
ским ква ли те том про из во-
да. 

„У ком па ни ји је запо сле но 
више од 200 људи, а поде-
ље ни су у две диви зи је - 
елек тро и меха нич ку. Осим 
зна чај не подр шке елек тро 
сег мен ту у фази инве сти ци-
ја и функ ци о ни са ња вели ког 
бро ја инду стриј ских обје ка-
та, вео ма је важна функ ци-
ја подр шке  раз во ју чистих 
или обно вљи вих енер гет ских 
потен ци ја ла“, дода је се у 
обра зло же њу.

РЕЧ ЗАХВАЛ НО СТИ
МИЈО ДРА ГУ Шљу ки је при-

па ла и част да, на све ча но сти 
упри ли че ној пово дом 102. 
рођен да на ПКВ, на којој су 
уру че на при зна ња „Коста 
Миро са вље вић“, захва ли у 
име свих награ ђе них.

- Наше пред у зе ће је одли-
чан при мер раз во ја уз аде-
кват ну помоћ држа ве, с тим 
што сма трам да се помоћ 

држа ве мора заслу жи ти, а 
потом и оправ да ти кроз раз-
вој и запо шља ва ње. Надам 
се да ће неред них годи на 
лау ре а ти бити још бољи од 
доса да шњих, јер је то једи ни 
начин да оси гу ра мо будућ-
ност нашој деци, наро ду и 
држа ви у цели ни – рекао је 
том при ли ком вла сник ,,Tim 
Copа“.
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Ком па ни ја „Тер мо вент СЦ“ успе шно послу је од дале ке 1963. годи не када је при ват ни бизнис код нас био вели ка рет кост

НАЈ ВЕ ЋИ ИЗА ЗОВ ЈЕ ОСТА ТИ НА ВРХУ
- Пре пре ке су стал ни део посло ва ња и ми их схва та мо као иза зо ве - Општи на Теме рин била и оста-

ла сре ди на која раз у ме потре бе модер ног пред у зет ни штва

Ком па ни ја “Тер мо вент СЦ” осно ва на је 
1963. годи не и од самог осни ва ња, до 
данас, успе шно послу је на тери то ри ји 

општи не Теме рин. Ово пред у зе ће осно вао 
је Сло бо дан Црно го рац, који је на њего вом  
челу био пуне чети ри деце ни је, до 2003. 
годи не, када одла зи у заслу же ну пен зи ју, 
а место гене рал ног дирек то ра усту па сину 
Алек сан дру који је ту и данас и са којим 
смо раз го ва ра ли при ли ком посе те.

- Одлу ка да се ком па ни ја осну је баш на 
тери то ри ји општи не Теме рин, била је рела-
тив но лака. У то вре ме осни ва ње при ват не 
фир ме није било често ни јед но став но, али 
је општи на Теме рин, за раз ли ку од дру гих, 
пока зи ва ла слух за пред у зет ни штво пру жа-
ју ћи подр шку при ват ном сек то ру -  одго во-
рио нам је госпо дин Алек сан дар на пита ње 
о самим поче ци ма.

Како каже, разних пре пре ка увек има, 
увек су посто ја ле и увек ће их бити. Санк-
ци је међу на род не зајед ни це током 90-их 
годи на про шлог века биле су можда нај ве-
ћа пре пре ка у дугој исто ри ји „Тер мо вен та 
СЦ“. Међу тим, на те пре пре ке гле да ли су 
као на иза зо ве који су их моти ви са ли да 
буду још бољи у свом послу. На тај начин, 
после  санк ци ја, изла зи ли су иску сни ји, сна-
жни ји и успе шни ји.

- Запо че ти посло ва ње вели ки је иза зов, 
међу тим, као и у спор ту, тако и у бизни су, 
ста бил но посло ва ти и оста ти на врху, нај-
ве ћи је иза зов. Уна пре ђе ње посло ва ња 
из годи не у годи ну, поред визи је и добре 
послов не стра те ги је, зах те ва кон ти ну и ра но 
ула га ње у кадро ве, тех но ло ги ју и мар ке тинг 
-  исти че Црно го рац.

На пита ње коли ко је општи на Теме рин 
данас погод на сре ди на за посло ва ње, вла-
сник ове ком па ни је каже да је Теме рин 
био и остао сре ди на која раз у ме потре бе 
модер ног пред у зет ни штва. Такав при ступ је 
и допри нео да данас вели ки број успе шних 
ком па ни ја послу је у Теме ри ну. 

- Однос са локал ном само у пра вом оце-
њу је мо као парт нер ски однос којим се омо-
гу ћа ва јача ње при вре де, а кроз јача ње при-
вре де и висо ку сто пу запо сле но сти ста нов-
ни ка, јача и општи на – дода је Црно го рац.
    Када је у пита њу годи на иза нас, која је 
била обе ле же на Кови дом-19, гене рал ни 
дирек тор каже да је пан де ми ја има ла нега-
ти ван ути цај на посло ва ње већи не при-
вред них субје ка та, па и на њих.

- Еко ном ске после ди це пан де ми је осе ћа-
ју се у чита вом све ту. Реа ли за ци ја већи не 
про је ка та у Евро пи и Руси ји у обла сти про-

из вод ње и пре ра де наф те и енер ге ти ке је 
зау ста вље на, одло же на или сма ње на што 
је дове ло и до гло бал ног сма ње ња тра жње. 
„Тер мо вент СЦ“ је пре те жни изво зник и сви 
ови про бле ми сва ка ко пред ста вља ју пре-
пре ку у редов ном посло ва њу али исто тако 
и нови иза зов да, након што и ову пре пре-
ку пре ва зи ђе мо, буде мо још бољи у свом 
послу – обја шња ва он.

И поред свих про бле ма које пан де ми-
ја носи са собом у „Тер мо вен ту СЦ“ су се, 
закљу чу је Алек сан дар Црно го рац, тру ди ли 
да функ ци о ни шу нор мал но, али уз пажњу 
посеб но усме ре ну на бри гу о здра вљу 
свих рад ни ка, уз при ме ну посеб них мера 
зашти те.

Е. Н. Н.

ЗАПО ШЉА ВА ЈУ ЦЕЛЕ 
ПОРО ДИ ЦЕ

“ТЕР МО ВЕНТ СЦ” запо шља ва 140 рад-
ни ка, нарав но у нај ве ћој мери ста нов-
ни ка општи не у којој је лоци ран.

- Кроз сво ју дугу исто ри ју, а и данас, 
беле жи мо при ме ре да су чита ве поро-
ди це запо сле не код нас. Тру ди мо се да 
води мо рачу на о њима, не само као 
над ре ђе ни и коле ге, него као и при ја те-
љи и веру јем да је то један од важни-
јих фак то ра који чини да наши запо сле-
ни желе да оста ну овде и вра ћа ју нам 
тру дом, радом и ода но шћу - нагла ша ва 
Алек сан дар Црно го рац.

ПРО ИЗ ВОД НИ
ПРО ГРАМ

КОМ ПА НИ ЈА «Тер мо вент СЦ» бави се 
про из вод њом инду стриј ских вен ти ла 
за при ме ну у про це сној инду стри ји и у 
тер мо е нер ге ти ци. Све ливе не ком по-
нен те потреб не за изра ду вен ти ла про-
из во де у сво јој лив ни ци чели ка која се 
нала зи у Бач кој Топо ли и једи на је тог 
типа на тери то ри ји Репу бли ке Срби је. 
Упра во је ова чиње ни ца један од нај ва-
жни јих пред у сло ва за чвр сто и ста бил но 
посло ва ње поме ну тог пред у зе ћа.
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„Наше нови не“ на првој акци ји добро вољ ног дава ња крви у овој годи ни, 

НАШЕ МАЛО, НЕКОМ 
- Поред редов них дава ла ца, у првој ово го ди шњој акци ји и нови, мла ди људи – Дава ње крви и у 

вре ме пан де ми је пот пу но без бед но – Пра ву хума ност ништа не може да зау ста ви

Од почет ка пан де ми је 
коронaвируса у Срби ји, 
али и у општи ни Теме рин, 

бла го је опао број добро вољ них 
дава ла ца крви, па над ле жни 
апе лу ју на све здра ве људе да 
пока жу хума ност и неко ме спа-
су живот. Прва ово го ди шња 
акци ја добро вољ ног дава ња 
крви, у орга ни за ци ји Црве ног 
крста Теме рин и Заво да за тран-
сфу зи ју крви Вој во ди не, одр жа-
на је кра јем јану а ра у теме рин-
ском Омла дин ском дому. Ода-
зва ле су се 33 осо бе, што је пре-
ма речи ма секре та ра Црве ног 
крста Јасми не Божи чић, нешто 
мањи број у одно су на про те кле 
акци је. У 2020. годи ни је, ина че, 
при ку пље но 385 једи ни ца крви, 
док је за 2021. пла ни ра но девет 
акци ја овог типа.

Актив ни уче сни ци у акци-
ји су углав ном дуго го ди шњи 
дава о ци крви, али овог пута 
је било и мла дих људи који су 
по први пут дони ра ли нај дра-
го це ни ју теч ност. Дава ње крви 
је, нагла ша ва Божи чи ће ва, увек 
важно, нео п ход но и неза мен-
љи во, посеб но када се сви људи 
пла ше за сво је здра вље и када 
је већи део здрав стве ног систе-
ма под ре ђен епи де ми ји коро-
на ви ру са. 

- Уз сва дава ња која човек 
током живо та има при ли ку 
да ура ди, дава ње себе и дела 
свог тела је нај ве ћи и нај леп ши 
гест који дава о ца чини  чове-
ком међу људи ма. Лич на сре-
ћа и није сре ћа ако се са неким 
не поде ли, и зато је увек леп-
ше дава ти него чека ти помоћ. 
Дава ње крви је при ви ле ги ја 
здра вих, сто га и убу ду ће дођи-
те, дај те, покло ни те крв док 
може те, онда кад дру ги ма тре-
ба, са искре ном жељом да вама 
никад не затре ба – апе лу је она.

Да је дава ње крви без бед но 
и у доба пан де ми је, потвр ди-
ла нам је др Мила на Беро ња 
из Заво да за тран сфу зи ју крви 
Вој во ди не, која обја шња ва да 
се коро на ника ко не може пре-
не ти путем крви и да су дава о-
ци зашти ће ни јер се при ли ком 
узи ма ња крви пошту ју све про-
пи са не мере.

- Епи де ми ја је, ипак, у доброј 
мери ути ца ла на одзив гра ђа-
на, зато што смо мно го пута 
има ли слу чај редов них дава ла-
ца који су обо ле ли од коро на-
ви ру са, а са дру ге стра не било 
је доста оних који, из боја зни 
да не пра ве гужве и евен ту ал-
но се зара зе, нису дола зи ли – 
каже др Беро ња.

Иако ни у све ту, па ни код 
нас, нису уве де на додат на 
тести ра ња дава ла ца, јесу доне-
те мере селек ци је гра ђа на који 
желе  да дају крв. Тако они који 
су били у ино стран ству крв не 
могу дати 28 дана, а гра ђа ни 
који има ју респи ра тор не симп-
то ме и пови ше ну тем пе ра ту ру 
сва ка ко не могу ни у редов ним 
окол но сти ма бити дава о ци 
крви.

Коли ко је дава ње крви у 
доба коро не важно др Беро-
ња обја шња ва тиме да је «крв 
наци о нал но бла го» и да ствар-
но може неко ме да спа си 
живот. Зато пози ва и охра бру-
је све здра ве гра ђа не да ако то 
већ нису, поста ну добро вољ ни 
дава о ци, а да они који то дуго 
нису чини ли, ура де сада.

- Да бисмо успе ли да обез-
бе ди мо крв за паци јен те који-
ма је она у неким ситу а ци ја ма 
једи ни вид лече ња, пожељ но 

КАД ИЗЛЕ ЧЕ НИ ОД КОРО НЕ
МОГУ ДА ДАЈУ КРВ
- ОСО БЕ које су пре ле жа-

ле Ковид – 19 могу да дају 
крв, нарав но под одре ђе-
ним усло ви ма – нагла ша ва 
др Беро ња. - Уко ли ко су им 
симп то ми били бла жи, мора 
про ћи месец дана од пре-
стан ка изо ла ци је, код оних 
који су има ли плућ не тего бе 

(упа ла плу ћа, тежи кашаљ) 
три месе ца, а уко ли ко је 
била реч о хоспи та ли за ци ји 
и јачим симп то ми ма, мора 
про ћи шест месе ци. Сва ко од 
њих може да буде и дава лац 
крв не пла зме, али не на тере-
ну већ у Заво ду за тран сфу зи-
ју крви Вој во ди не.
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ПРА ВА РЕЧ Пише: Мило ван Бала бан

СУЗА ДАРИ НА 
НЕМА РОДИ ТЕ ЉА

Срп ски филм “Дара из Јасе нов ца” 
Пре дра га Анто ни је ви ћа није ушао 
у ужи избор кан ди да та за Оска ра, 

пред ви ђе ног за нај бо љи филм на стра-
ном јези ку. Аме рич ка ака де ми ја филм-
ских умет но сти и нау ка напра ви ла је ужи 
избор где је од номи но ва на 93 избор сужен на 15 оства ре ња. 
Тако ће прво срп ско, филм ско све до че ње о стра хо та ма лого ра у 
Јасе нов цу има ти мањи публи ци тет од оче ки ва ног, мада се већ 
при ка зу је у мно гим аме рич ким гра до ви ма. Ово гово ри о вели-
кој заин те ре со ва но сти аме рич ке јав но сти за срп ски филм, што 
је про пра ће но пози тив ним комен та ри ма упу ће ним са адре се 
аме рич ких меди ја спе ци ја ли зо ва них за филм ску умет ност.

Но, пред само сужа ва ња спи ска номи но ва них фил мо ва 
усле ди ла је, не умет нич ка кри ти ка већ кла сич на поли ти зо ва-
на опструк ци ја. На стра ни ца ма чуве ног аме рич ког мага зи на 
Vara je ti, у члан ку “Филм о холо ка у сту са упит ним наме ра ма”, 
позна ти кри ти чар Џеј Вај зберг каже да посто ји дво стру ки про-
блем у фил му и даље наво ди да је његов нескри ве ни анти-
хр ват ски набој суви ше очи то дизај ни ран као оруж је у сада-
шњим рас це пи ма Срби је и њених ком ши ја, а док усхи ће но при-
ка зу је сади зам, супрот ста вља ју ћи га дечи јој неви но сти, гура 
у стра ну било какво раз ми шља ње о опа сно сти ма уби лач ког 
раси зма и гено ци да и на њихо во место ста вља јеф ти не сен-
за ци је и осе ћа ња.

Да се раз у ме мо, није нај бит ни је што је филм ели ми ни сан из 
кон ку рен ци је за доде лу Оска ра. Бит ни је је да је сни мљен, што 
ће осве жи ти наше сећа ње и исто риј ско пам ће ње, а самим тим 
нас (добра но вестер ни зо ва не) усме ри ти ка извор ним и аутен-
тич ним вред но сти ма. Оно што је у овој при чи посеб но бит но, 
а што у нај ма њу руку зачу ђу је, је однос (при су тан деце ни ја-
ма, чак и веко ви ма) кључ ног дела  запад не ели те (оног дела 
који има све полу ге моћи) пре ма срп ском стра да њу и срп ском 
пита њу. Поме ну ти однос може се пред ста ви ти као упор но одр-
жа ва ње матри це по којој све што може да нару ши изгра ђе ни 
сте ре о тип о Срби ма као лошим мом ци ма бива оне мо гу ће но, 
а ако тре ба и суро во медиј ски нару же но. Гото во све што би у 
запад ној јав но сти могло Србе да при ка же као људе, стра дал-
ни ке на прав ди Бога, упор но се ели ми ни ше, што више не може 
да се обја сни само наме ром да се сачу ва ство ре ни однос сна га 
на Бал ка ну.

Као да су некој над људ ској сили Срби потреб ни као крив ци 
за све што се дога ђа ло у про шло сти на Бал ка ну. Ако је могу-
ће при хва ти ти  фил мо ве о холо ка у сту као што су “Шин дле ро-
ва листа” (а нарав но да их тре ба при хва ти ти), зашто се филм 
о стра вич ном стра да њу Срба из Пот ко зар ја, на запа ду ника да 
испри ча на при ча, мора обја шња ва ти као део раси стич ке про-
па ган де. А прак тич но то чини Џеј Вај зберг цита ра ју ћи у тек сту 
Јова на Бај фор да, који је рекао да је срп ска пат ња намер но 
пове зи ва на са Холо ка у стом како би се навод но сте кле сим па-
ти је и тако леги ти ми зо ва ла тери то ри јал на шире ња која су део 
раси стич ке поли ти ке.

Ипак, упр кос поли ти зо ва ној кри ти ци, “Дара из Јасе нов ца” 
биће у наред ним годи на ма (гото во сигур но) нај сна жни је све-
до чан ство срп ског, јевреј ског и ром ског усу да у НДХ. Коли ко 
ће ово потре сно све до чан ство да про бу ди запад ну публи ку не 
тре ба толи ко да нас бри не. У гло бал ним струк ту ра ма моћи, 
Њего шев ски рече но суза Дари на нема роди те ља, али ми 
може мо да је кроз  искрен дожи вљај при гр ли мо и да сажи-
вља ва њем са њеним стра да њем, као и усу дом све муче нич ке 
деце Пот ко зар ја, бар започ не мо суштин ски пре по род и пре-
о бра жај.

спро ве де ној у јеку епи де ми је коро на ви ру са

ЗНА ЧИ СВЕ

је да се у што већем бро ју ода-
зо ве те, како бисмо успе ли да 
одр жи мо зали хе ста бил ни ма и 
обез бе ди мо да за сва ког паци-
јен та  буде крви – закљу чу је 
наша саго вор ни ца.

А шта кажу они који су се, и 
ово га пута, ода зва ли пози ву и 
који на нај бо љи начин оправ-
да ва ју ону народ ну „Коли ко је 
добар, крви би ти дао“.

Јел ка Зорић већ годи на ма 
добро вољ но даје крв, а како 
каже не боји се коро на ви ру са.

- Крв сам до сада дала око 25 
пута, а то радим како бих помо-
гла они ма који ма је она потреб-
на. Коро на ви рус није ути цао на 
мене ни у ком погле ду – вели 
она.

Неки људи тра ди ци о нал но 
ову пле ме ни ту нави ку пре но се 
и на сво је потом ке, па се тако  
Роберт Шурањ акци ји добро-
вољ ног дава ња крви ода звао 

зајед но са сво јим сином.
- Нас дво ји ца углав ном дола-

зи мо зајед но, са жељом и 
надом да ћемо неко ме помо ћи. 
Дра го ми је да може мо на било 
који начин да допри не се мо и 
помог не мо боле сним људи ма. 
Коро ну нисмо има ли нити нас 
је страх од ње спре чио да  уче-
ству је мо и у овој акци ји – каже 
Роберт.

И поред стреп ње због целе 
ситу а ци је око коро на ви ру са, 
Весе лин Јовић је ипак дошао да 
по четр де се ти пут, сада кад је то 
нај те же, помог не они ма који ма 
то нај ви ше зна чи.

- Ништа ме не може спре чи ти 
да дам крв и помог нем људи ма 
који ма то тре ба. Радо се ода зи-
вам на акци је овог типа и заи ста 
је леп осе ћај помо ћи људи ма у 
нево љи на овај начин!

С. КОСА НО ВИЋ

ВОДИЧ ЗА ДОБРО ВОЉ НЕ ДАВА О ЦЕ
СВЕ здра ве осо бе ста ре 

од 18 до 65 годи на могу да 
дају крв, уко ли ко задо во ља-
ва ју меди цин ске кри те ри ју-
ме после лабо ра то риј ског и 
лекар ског пре гле да. Пре ма 
речи ма др  Беро ње, пре по-
ру ка потен ци јал ним дава о-
ци ма крви је да дођу наспа-
ва ни, одмор ни, релак си ра-
ни, да поје ду лаган оброк и 
да пре дава ња крви кон зу-
ми ра ју мало више теч но сти 
него обич но. Два сата после 
дава ња не би тре ба ло да се 
кон зу ми ра ју цига ре те, тре ба 

избе га ва ти физич ки напор и 
пити пуно теч но сти. Про це-
ду ра дава ња кре ће попу ња-
ва њем упит ни ка и про ве ром 
хемо гло би на, сле ди лекар-
ски пре глед који обу хва та 
про ве ру крв ног при ти ска и 
ослу ша ва ње срца и плу ћа, а 
завр ша ва се дава њем анам-
не зе док то ра, на осно ву које 
се утвр ди да ли осо ба може 
да буде добро вољ ни дава-
лац крви. Од доку ме на та 
потреб на је само лич на кар-
та, ради иден ти фи ка ци је 
дава о ца крви.
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РЕПОРТАЖА

„Наше нови не“ у посе ти Сини ши Арси ћу (22) узор ном и успе шном мла дом пољо при вред ни ку из Сири га

МЛА ДИ ТРЕ БА ДА ОСТА НУ НА СЕЛУ
На 50 хек та ра ора ни ца углав ном про из во ди пасуљ, лук и купус – Без модер не тех но ло ги је нема 

резул та та - Жели да изво зи  у САД и Руску Феде ра ци ју – Помоћ држа ве и добра и важна

Два де сет дво го ди шњи Си-
ни ша Арсић из Сири га 
одлу чио је да се бави 

пољо при вре дом још као дете, 
а љубав пре ма овој делат но сти 
пре нео му је његов деда Мило-
ван, пола ко га уво де ћи у поро-
дич ни посао. Касни је, Сини ша 
сво је обра зо ва ње усме ра ва у 
том прав цу и завр ша ва Сред-
њу пољо при вред ну шко лу у 
Футо гу. Данас, на око 50 хета-
ра земље, он сеје пасуљ, лук и 
купус, а ове годи не у пла ну му 
је да сво ју про из вод њу обо га ти 
и кром пи ром.

Када је реч о меха ни за ци ји, 
овај мла ди пољо при вред ник 
при ме њу је свет ске и европ-
ске стан дар де у про из вод њи, 
а један од иза зо ва му је потре-
ба за бржом и све о бу хват ном 
импле мен та ци јом зна ња у 
пољо при вре ди.  Посе ду је тифо-
не, ком бај не, нави га ци о ни 
систем, а како каже, про из вод-
ња пољо при вред них доба ра 
без врхун ске меха ни за ци је је 
данас неза ми сли ва.

- Од меха ни за ци је имам два 
ком бај на за лук и кром пир 
који су ми олак ша ли рад, тако-

ђе нави га ци о ни систем који се 
кори сти у пре ци зној пољо при-
вре ди. Захва љу ју ћи меха ни за-
ци ји сејем, шпар там, све радим 
сам. Има мо један тифон, а у 
пла ну ми је да купим још два, 
која ће ми олак ша ти навод ња-
ва ње. Ста ри систе ми за навод-

ња ва ње иду у забо рав, а дола зе 
ком пју те ри зо ва ни, без којих је 
тре нут но рад на пољу неза ми-
слив – дода је Арсић.

Сири шки земљо рад ник стре-
ми да про ши ри сво ју про из вод-
њу, ство ри што ква ли тет ни ји 
про из вод који ће има ти сво је 

место на тржи шту и обно ви 
меха ни за ци ју како би радио са 
што мање рад не сна ге. Циљ му 
је да сво је про из во де пла си ра 
на аме рич ко и руско тржи ште, у 
чему га је про шле годи не омео 
упра во коро на ви рус.

- Робу пла си рам на дома-
ће и стра но тржи ште. Вели ку 
коли чи ну лука сам изве зао у 
Алба ни ју, Мађар ску, Хрват ску, 
Руму ни ју, Босну и Хер це го ви ну 
и мно ге дру ге држа ве. У пла ну 
ми је да про из во де изво зим у 
САД и Руси ју. Оства рио сам већ 
неке кон так те у овим држа ва-
ма, и чим се сти ша ситу а ци ја са 
коро на ви ру сом наме ра вам то 
и да реа ли зу јем – исти че Сини-
ша. – Сва ка ко, бази рам се и на 
то да снаб де вам наше дома ће 
мар ке те. Са лан цем мар ке та 
„Уни вер“ имам добру сарад њу 
још од 2005. годи не, где јед на 
коли чи на наше робе иде сва ке 
годи не за њих.

Мла ди пољо при вред ни про-
из во ђа чи кључ ни су за одр жи-
ви сек тор пољо при вре де, као 
нај ста ри је и нај ва жни је делат-
но сти. Ста вља њем акцен та на 
зна чај њихо вог укљу чи ва ња у 
пољо при вред ну про из вод њу, 
може се оси гу ра ти будућ ност 
про из вод њи хра не и бити нада 
опстан ку села.

Арсић је кори сник суб вен ци-
ја које доде љу је Мини стар ство 

ШТЕ ТЕ ОД
ПАН ДЕ МИ ЈЕ
ПАН ДЕ МИ ЈА коро на ви ру-

са нега тив но је ути ца ла пре 
све га на извоз пољо при-
вред них про из во да.

- До апри ла про шле годи-
не нисмо има ли про бле-
ма, али кад је пан де ми ја 
ухва ти ла маха и гра ни це се 
затво ри ле, суо чи ли смо се 
и са том пре пре ком. Цене 
су ишле нагло доле, извоз 
робе је стао. На кра ју смо 
је про да ли дома ћим накуп-
ци ма по доста нижој цени. 
Пасуљ смо врши ли у авгу сту 
про шле годи не и још увек га 
нисмо про да ли. Доста купу-
са ми је и про па ло. Сечен 
је на вре ме али због целе 
ситу а ци је са коро ном није 
про дат кад је тре ба ло - обја-
шња ва Сини ша.
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АКТУЕЛНО

Поче ла акци ја реша ва ња про бле ма нере гу ли са ног 
одла га ња сме ћа

РАС ПИ СА НИ ПОКРА ЈИН СКИ
КОН КУР СИ ЗА ПОЉО ПРИ ВРЕД НИ КЕ
ПОКРА ЈИН СКИ секре та-

ри јат за пољо при вре ду, 
водо при вре ду и шумар ство 
рас пи сао је седам кон кур-
са за доде лу бес по врат них 
сред ста ва и суфи нан си ра-
ње инве сти ци ја у пољо-
при вре ди за 2021. Један од 
њих наме њен је подр шци 
мла ди ма у рурал ним под-
руч ји ма на тери то ри ји АП 
Вој во ди не, чији је циљ под-

сти ца ње да оста ну на селу, 
одно сно њихов повра так 
из гра до ва. За реа ли за ци ју 
овог кон кур са издво је но је 
200 мили о на дина ра, а при-
ја ве се  могу доста ви ти до 5. 
мар та. Више инфор ма ци ја 
о свим кон кур си ма може се 
про на ћи на сај ту Покра јин-
ског секретaријата за пољо-
при вре ду, водо при вре ду и 
шумар ство.

пољо при вре де и Покра јин ски 
секре та ри јат за пољо при вре ду, 
а том при ли ком, кра јем јану а-
ра 2021. годи не, ово газдин ство 
посе тио је покра јин ски секре-
тар за пољо при вре ду, водо при-
вре ду и шумар ство Чедо мир 
Божић, зајед но са пред сед ни-
ком Општи не Теме рин Мла де-
ном Зецом.

Да овај вид помо ћи мно го 
зна чи мла ди ма, нагла ша ва и 
наш саго вор ник, дода ју ћи да 
будућ ност срп ских села и опста-
нак рурал них сре ди на у нај-
ве ћој мери зави се од мла дих 
људи који су вољ ни да се баве 
пољо при вре дом и на тај начин 

допри не су зајед ни ци.
- Нама, мла дим пољо при-

вред ни ци ма, сва ка суб вен ци-
ја мно го зна чи. Има мо вели ку 
подр шку Покра јин ског секре та-
ри ја та, Мини стар ства пољо при-
вре де, али и локал не само у пра-
ве. Мла ди тре ба да оста ну на 
селу, у сво јим дома ћин стви ма, 
започ ну свој бизнис и да зајед-
нич ким сна га ма шири мо наша 
газдин ства, јер само зајед но 
може мо да ста не мо раме уз 
раме са европ ским про из во-
ђа чи ма – закљу чу је за „Наше 
нови не“ Сини ша Арсић.

С. КОСА НО ВИЋ

КОНАЧ НО РЕШЕ ЊЕ ЗА 
ДЕПО НИ ЈУ НА ПУТУ

ПРЕ МА БЕЧЕ ЈУ

На држав ном путу, код 
изла за из Теме ри на пре-
ма Бече ју, про шле неде-

ље су рад ни ци пред у зе ћа 
„Бач ка пут“ чисти ли атмос фер-
ски канал и део дивље депо-
ни је, који се нала зе одмах 
поред тог пута и који не само 
што су ства ра ли ружну сли ку, 
већ су озбиљ но угро жа ва ли и 
бео збед ност сао бра ћа ја. 

- Ова дивља депо ни ја без-
бед ност сао бра ћа ја угро жа ва 
самим тим што је отпад који се 
изно сио на њу често пре ла зио 
на коло воз. Пред у зе ће „Бач ка-
пут“ по нало гу „Путе ва Срби је“, 
а све у дого во ру са локал ном 
само у пра вом, изве ло је радо-
ве на чишће њу атмос фер ских 
кана ла и дела депо ни је који се 
нала зи уз саму сао ба ћај ни цу – 
каже члан Општин ског већа 
заду жен за кому нал не делат-
но сти Дра ган  Бје љац. 

Пре ма њего вим речи ма, 
даље радо ве на чишће њу 
цело куп не депо ни је и огра ђи-
ва ња тог про сто ра  ће, као 
један од соп стве них изу зет но 
зна чај них посло ва, изво ди ти и 
финан си ра ти општи на Теме-
рин.

Дивље депо ни је  пред ста-
вља ју про стор на коме се отпад 
одла же неле гал но, а у општи-
ни Теме рин их има неко ли кo. 
Ова која се налази на изла зу из 
Теме ри на ка Бече ју је, пре ма 
речи ма дирек то ра ЈКП „Теме-
рин“ Жељ ка Џаку ле, и нај ве ћа.
То јав но пред у зе ће у наред ном 
пери о ду пла ни ра сана ци ју и 
огра ђи ва ње овог  не ре гу ли са-

ног сме тли шта, а оче ку је с е да 
ће ова инве сти ци ја изно си ти 
око мили он дина ра.

- Депо ни ја се нала зи на при-
ват ном земљи шту фир ме 
„Пете фи“, ту се на почет ку 
одла гао гра ђе вин ски шут, а 
после тога су гра ђа ни доно си-
ли оста ли отпад и као таква 
посто ји око две годи не. Про це-
њу је мо да ће тро шко ви њене 
 са на ци је изно си ти око мили он 
дина ра, само чека мо одго вор 
од локал них орга на како бисмо 
при сту пи ли реша ва њу тог про-
бле ма – исти че Џаку ла.

Он је изра зио жељу да 
општи на Теме рин буде чисти ја 
и здра ви ја, те да је ово један 
од важних зада та ка у реа ли за-
ци ји тог циља.

С. К. 
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НАШИ СУГРАЂАНИ

Проф. др Имре Нађ, редов ни про фе сор на Кате дри за гео е ко ло ги ју При род но-мате ма тич ког факул те та у 
Новом Саду

УВЕК САМ ЖЕЛЕО ДА СЕ ВРА ТИМ
- После низа годи на рада у ино стран ству ипак се вра тио у зави-

чај - Желео би да се про ши ри базен ски ком плекс, али и да се боље 
кори сте тер мал не воде

Про фе сор др Имре Нађ читав свој 
живот посве тио je обра зо ва њу и нау-
ци. Про пу то вао је гото во целу земаљ-

ску куглу, додат но се уса вр ша ва ју ћи и шире-
ћи поље науч ног рада. Ско ро две деце ни је 
живео је у Будим пе шти и радио као виши 
струч ни сарад ник у Инсти ту ту за реги о нал-
на истра жи ва ња Мађар ске ака де ми је нау ка.

Ипак, како сам исти че, непре ста но је 
желео да се вра ти у свој Теме рин, што је и 
учи нио када му се за то ука за ла могућ ност.

- Радио сам доста тога у нау ци још док сам 
био овде и увек сам раз ми шљао о могућ-
но сти да се вра тим. Пошто сам док то ри рао 
у Бео гра ду, одр жа вао сам кон так те и сара-
ђи вао са тамо шњим, као и са ново сад ским 
про фе со ри ма. После неког вре ме на, супру га 
је доби ла посао у Теме ри ну, а мени су пону-
ди ли место на При род но-мате ма тич ком 
факул те ту у Новом Саду. Тако да су се ства ри 
нај зад покло пи ле и нас дво је смо се вра ти-
ли, а син је због посла још неко вре ме остао 
у Будим пе шти - каже овај углед ни науч ник.

Нађ је про фе сор на Кате дри за гео е ко-
ло ги ју ПМФ, а обла сти њего вог науч ног 
дело ва ња су урба на еко ло ги ја, реги о нал на 
поли ти ка ЕУ, поли ти ка живот не сре ди не ЕУ 
и урба ни и реги о нал ни раз вој. Као уче сник 
вели ког бро ја три би на посве ће них раз во ју 
наше општи не, он је, изме ђу оста лог, више 
пута ука зи вао на нео п ход но сти про ши ре ња 
теме рин ског базен ског ком плек са.

- Нажа лост, до реа ли за ци је те иде је још 
увек није дошло, мада је своје вре ме но било 
раз го во ра о томе са поје ди ним људи ма 

из наше општи не, али не зна чи да се то не 
може ура ди ти – суге ри ше про фе сор Нађ. -  
Посто ји чак и кон цепт, одно сно мапе како би 
то тре ба ло да изгле да. Дакле, има мо базен, 
па онда онај канал, и на кра ју онај про стор 
источ но од тога. То би општи на тре ба ла да 
отку пи, пошто је још увек у при ват ном посе-
ду.

Све то је, по њего вим речи ма, први пред-
у слов да би ком плекс могао да се про ши ри. 
Уз то,  вој ни отпад би тре бао да буде пре-

ме штен из ове цели не на неку, са еко ло шког 
аспек та, погод ни ју лока ци ју, јер ако жели мо 
да то ура ди мо како тре ба, потреб на нам је 
одго ва ра ју ћа око ли на и инфра струк ту ра.

- Цео тај про стор тре ба ло би урба ни стич-
ки да се сре ди – изла же даље свој кон цепт 
саго вор ник „Наших нови на“. - Изме ђу оста-
лог, потре бан нам је вели ки пар кинг, како се 
вози ла више не би пар ки ра ла на тра ви. Дуг 
је то про цес, али тре ба ли бисмо поче ти, па 
посте пе но реша ва ти ства ри. Путо каз би нам 
могло бити оно што су у Бече ју успе ли да 
ура де од јед не мале  јод не бање.

Поме ну ти базен ски ком плекс садр жао би 
и два базе на са тер мал ном водом. Међу тим, 
ако узме мо у обзир огром ну коли чи ну исте 
те тер мал не воде која деце ни ја ма изви ре и 
бес циљ но оти че, дола зи мо до закључ ка да 
су капа ци те ти тер мал не воде у Теме ри ну 
мини мал но иско ри шће ни.

- У раз ви је ном све ту се те воде кори сте 
каскад но. Прво се онај део који је јако врео, 
кори сти за купа ти ла. После тога тем пе ра ту-
ра воде пола ко опа да, па је погод на за ста-
кле ни ке и докле год се сасвим не охла ди 
може за нешто да се кори сти. Такво, каскад-
но кори шће ње јесте на почет ку ску по, али 
да смо с тим поче ли пре 20 или 30 годи на, 
већ бисмо све то отпла ти ли.

Про фе сор Нађ сма тра  да ни пољо при-
вред ни ресур си нису иско ри шће ни у довољ-
ној мери.

- Мислим да би пажњу тре ба ло усме ри-
ти на виши ниво пољо при вре де, који под-
ра зу ме ва про из вод њу здра ве хра не која би 
мора ла да одго ва ра свим лицен ца ма, јер 
то је услов за извоз – обра зла же про фе сор 
Нађ. – За то су, нарав но, нео п ход ни вео ма 
стру чан про из вод ни менаџ мент и озбиљ на 
мар ке тин шка подр шка.

С. БОКАН

ШАН СА ЈЕ И БЛИ ЗИ НА 
НОВОГ САДА
ШАН СА да кори шће ње тер мал них 

вода у Теме ри ну доне се озбиљ не бене-
фи те је и бли зи на Новог Сада који тако 
нешто нема и реал но је оче ки ва ти дола-
зак вели ког бро ја жите ља тог гра да.

- Само је потреб но напра ви ти топле 
свла чи о ни це и ви током чита ве зиме 
може те то да кори сти те, јер ништа не 
бисмо пости гли ако то не би било актив-
но током целе годи не – обја шња ва про-
фе сор Нађ. - Тиме бисмо доби ли нова 
рад на места, поја ча ли локал ни тури зам 
и про ши ри ли  сме штај не капа ци те те, 
који су сада при лич но скром ни. При-
том, не тре ба смет ну ти с ума да посто-
ји још неко ли ко изво ра тер мал не воде 
који су затво ре ни, а један од њих се 
нала зи у пар ку.

Проф. др Имре Нађ

Фото: З. Варга
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РЕПОРТАЖА

Радо ве на осли ка ва њу хра ма Све тог Васи ли ја Остро шког у Сири гу пред во ди  проф. др Видо је Туцо вић

КАД ГРА ДИ МО ХРАМ, ГРА ДИ МО И СЕБЕ
- Храм тре ба да буде уте ме љен у све сти наро да којем при па да, а сви посло ви око  њега су при ло-

жнич ки, јер кроз град њу тог све тог места, ми гра ди мо и себе

Послед њих годи на све до ци смо јед ног 
вели ког прег ну ћа под нази вом вра ћа-
ње срп ског наци о нал ног  иден ти те та.  

Озбиљ но оште ћен кроз деце ни је гаже ња и 
(само)сати ра ња, он  данас поно во про на ла зи 
свој пра ви пут и више не при ста је ни на пора-
зе ни на пот це њи ва ња. Јед на од нај ва жни јих 
нијан си тог про це са јесте повра так вери, који 
се нај бо ље види кроз град њу све већег бро-
ја нових хра мо ва. Један од њих је и пре ле пи 
храм Све тог Васи ли ја Остро шког Чудо твор ца 
у Сири гу, чије осли ка ва ње је упра во у току.

- Ми смо живо пис овог хра ма запо че ли 
2019. годи не. Сва ки поче так је тежак, посао је 
оби ман и у овом тре нут ку не може мо пре ци-
зно да каже мо када ћемо га сасвим при ве сти 
кра ју – каже проф. др Видо је Туцо вић, живо-
пи сац из Новог Сада.

Схва та ју ћи ком плек сност и вели чи ну овог 
поду хва та,  зани ма ло нас је докле су радо ви 
сти гли и коли ко умет ни ка је на њима анга жо-
ва но.

- Када се храм осли ка ва, ради се сук це сив-
но. Завр ши ли смо oлтарску и јед ну поло ви ну 
десне апси де, а тре нут но ради мо јужну пев-
ни цу. До сада је осли ка но бли зу 400 мета ра 
ква драт них. Овај посао, нарав но, не може 
да ради један човек и тре нут но смо на њему 
анга жо ва ни два моја дуго го го ди шња сарад-
ни ка и ја – вели про фе сор Туцо вић.

Град ња сири шког хра ма поче ла је 1991. 
годи не, да би епи скоп бач ки Ири неј Було вић 
њего ве крсто ве и зво на осве штао 2010. Вели-
ки поду хват ће, нарав но, пун сјај доби ти тек 
завр шет ком осли ка ва ња.

- Храм пре све га тре ба да буде уте ме љен 
у све сти наро да коме паро хиј ски при па да. 
Сви посло ви око хра ма су при ло жнич ки, кроз 
град њу тог све тог места ми гра ди мо и себе. И 
ја сам при ло жник овом хра му сво јим радом. 
Сама реч живо пис нам  гово ри о живој пред-
ста ви сли ке  и оно га што има мо напи са но у 
Библи ји. То је кру на у сми слу завр шет ка и 
доно си конач ну пуно ћу том хра му – каже 
про фе сор Туцо вић.

Током раз го во ра сте као се ути сак да се 
ради о чове ку који дубо ко воли свој посао и 
посве ћу је му се у пот пу но сти. Ради са вером 

и,  како каже, рет ко се, ско ро никад не пот пи-
су је на сво јим ико на ма и радо ви ма.

- Још као сред њо шко лац почео сам да се 
инте ре су јем за живо пис. Са бла го сло вом  
тада шњег вла ди ке бач ког Ника но ра, оти шао 
сам у мана стир Жичу и почео да учим ико-
но пис. Врло рано сам ушао у цркву јер ме је 
дубо ко при вла чи ла. Тада нисам имао амби-
ци ју да се живо пи сом бавим про фе си о нал но, 

раз ми шљао сам само како да се кроз њега 
оду жим Госпо ду – каже Туцо вић који је данас 
редов ни про фе сор на Кате дри за сли кар ство 
Ака де ми је умет но сти у Новом Саду.

После Жиче, он је две годи не про вео са 
мај сто ри ма фре ско пи са у Грч кој где се уса-
вр ша вао. До сада, иза себе има више од 50 
осли ка них хра мо ва.

- У визан тиј ском цркве ном сли кар ству 
умет ник се углав ном није пот пи си вао. Ми 
данас не зна мо ко је сли као ремек-дела 
као што су фре ске Сопо ћа на и дру гих наших 
мана сти ра које су од непро це њи вог зна ча ја. 
Оно што се од нат пи са у њима могло наћи, 
била је  рече ни ца: „Роб божи ји, а са даром 
божи јим“, из чега је јасно да је умет ник само 
алат у божан ским рука ма.

У Срби ји се, послед њих деце ни ја, гра ди и 
осли ка ва све више хра мо ва, па је и умет ност 
живо пи са све тра же ни ја. И то је део поврат ка 
себи и одбра не и јача ња свог иден ти те та.

- Озбиљ ни ја и обу хват ни ја град ња хра мо-
ва тра је тек послед њих 30 годи на – потвр ђу-
је про фе сор Туцо вић. - Пре тога смо има ли 
озбиљ не исто риј ске про бле ме, али смо сада 
успе ли мало да про ди ше мо, а има мо и држа-
ву која води рачу на о рели ги ји.

М. САВИЋ

ФРЕ СКЕ
ГЛЕ ДА ЈУ ЋИ пери од од послед њих 

осам сто до хиља ду годи на, срп ски 
народ може да се похва ли озбиљ ним 
фон дом вели чан стве них фре са ка. Сама 
реч фре ска у пре во ду са ита ли јан ског 
зна чи све же. Тех но ло ги ја осли ка ва-
ња се до данас про ме ни ла. Сада има-
мо нове тех но ло ги је, али и кори сти мо 
мате ри ја ле који су исто тако дуго веч ни 
као што су и рани је били.

Фото: З. Варга

РАЧУН ЗА ПОМОЋ
СВИ који желе да подр же завр ше так 

осли ка ва ња и цело куп не град ње хра-
ма Све тог Васи ли ја Остро шког у Сири гу, 
сво је при ло ге могу да упла те на жиро 
рачун број 250-2010001055760-05, отво-
рен код ЕУРО БАНК Срби ја.
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На осно ву чла на 76. Зако на о кул ту ри (,,Сл. гла сник РС” број 72/09, 13/16, 30/16-испр. и 6/20), 
чла на 6. Одлу ке о буџе ту општи не Теме рин за 2021. годи ну (“Сл. лист општи не Теме рин”, број 
25/2020) и чла на 2. Пра вил ни ка о начи ну, кри те ри ју ми ма и мери ли ма за избор про је ка та у кул ту-
ри који се финан си ра ју и суфи на н си ра ју из буџе та општи не Теме рин (“Сл. лист општи не Теме рин”, 
број 2/2017),

Општин ско веће општи не Теме рин, на 20. сед ни ци одр жа ној 12.02.2021. годи не,

р а с п и с у ј е

 КОН КУРС
за суфи нан си ра ње ама тер ског кул тур но-умет нич ког ства ра ла штва и делат но сти

удру же ња у обла сти кул ту ре у 2021. годи ни

I ПРЕД МЕТ КОН КУР СА

Пред мет кон кур са је доде ла сред ста ва за 
суфи нан си ра ње про гра ма и про грам ских 
актив но сти које у кон ти ну и те ту током целе 
годи не реа ли зу ју удру же ња гра ђа на (редов-
на делат ност) чији се про јек ти одно се на 
област кул ту ре.

II ВИСИ НА СРЕД СТА ВА

Сред ства за суфи нан си ра ње про гра ма и 
про грам ских актив но сти удру же ња у кул ту-
ри, обез бе ђе на су Одлу ком о буџе ту општи не 
Теме рин за 2021. годи ну (“Сл. лист општи не 
Теме рин”, број 25/2020) у окви ру раз де ла 4, 
функ ци ја 820, кон то 481-Дота ци је невла ди-
ним орга ни за ци ја ма, пози ци ја 161, у изно су 
од 3.050.000,00 дина ра.

III ОПШТИ УСЛО ВИ КОН КУР СА

1. Пра во уче шћа на кон кур су има ју удру же-
ња гра ђа на реги стро ва на у скла ду са важе-
ћим закон ским про пи си ма, чији се про јек ти 
одно се на област кул ту ре и чије је седи ште на 
тери то ри ји општи не Теме рин.

2. При ја ва на кон курс под но си се на обра сцу 
Упит ни ка за  суфи нан си ра ње ама тер ског 
кул тур но-умет нич ког ства ра ла штва и делат-
но сти удру же ња гра ђа на у обла сти кул ту ре у 
2021. годи ни,  који је састав ни део овог кон-
кур са. При ја ва се може пре у зе ти у општи ни 
Теме рин, кан це ла ри ја број 1, или на интер нет 
стра ни ци www.teme rin.rs -оде љак  Кул ту ра.
      

Уз при ја ву се оба ве зно под но си:
  
• фото ко пи ја осни вач ког акта (ста ту та) удру-

же ња;
• фото ко пи ја Реше ња о реги стра ци ји под но-

си о ца при ја ве код над ле жног орга на;
• фото ко пи ја Потвр де о поре ском иден ти фи-

ка ци о ном бро ју;
• зва ни чан доказ о рачу ну код Упра ве за тре-

зор;
• основ ни пода ци о под но си о цу при ја ве 

(кра так исто ри јат, пода ци о струч ним, одно-
сно умет нич ким капа ци те ти ма под но си о ца 
при ја ве, зна чај ни про гра ми и про јек ти које 
је удру же ње реа ли зо ва ло у доса да шњем 
раду);

• дета љан опис про гра ма за чије  суфи нан си-
ра ње  се под но си при ја ва - мето де и начин   
реа ли за ци је, план и врсте актив но сти, кори-
сни ци обу хва ће ни про гра мом и дру го  (при-
ло жи ти опис нај ви ше на две стра ни це).

3. Рок за под но ше ње при ја ва на кон курс је  од 
25.02.2021. годи не до 26.03.2021. годи не.

4. При ја ве се под но се лич но, пре да јом 
на писар ни ци Општин ске упра ве у згра ди  
Општи не Теме рин или путем поште на адре-
су:

Општи на Теме рин
Ново сад ска 326
21235 Теме рин

са назна ком: Општин ска упра ва-Оде ље ње 
за општу упра ву, дру штве не делат но сти 
и јав не слу жбе

- Кон курс за суфи нан си ра ње ама тер ског 
кул тур но-умет нич ког ства ра ла штва и 
делат но сти удру же ња у обла сти кул ту ре 
у 2021. годи ни -

КОНКУРСИ
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5. При ја ве које се доста ве након наве де ног 
рока, при ја ве са непот пу ном доку мен та ци-
јом, при ја ве посла те путем фак са или елек-
трон ске поште, непот пи са не и нео ве ре не 
при ја ве, као и при ја ве кори сни ка који ма је 
буџет општи не Теме рин током 2020. годи не 
доде лио сред ства , а који нису под не ли изве-
штај о њихо вој реа ли за ци ји и намен ском 
утро шку сред ста ва, неће се узи ма ти у раз ма-
тра ње.

6. О избо ру про је ка та по рас пи са ном кон кур-
су одлу чу је Коми си ја за кул тур но-умет нич ко 
ства ра ла штво и делат ност удру же ња у обла-
сти кул ту ре ( у даљем тек сту: Коми си ја) коју 
обра зу је Општин ско веће.

7. Коми си ја раз ма тра при ја ве и у скла ду са 
усло ви ма кон кур са, сачи ња ва пред лог Одлу-
ке о избо ру про је ка та који  се суфи нан си ра ју 
из буџе та општи не Теме рин и доста вља пред-
лог Одлу ке Општин ском већу на усва ја ње  у 
року од 30 дана од дана закљу че ња Кон кур са.
 

Пре доста вља ња пред ло га Одлу ке, Коми си-
ја задр жа ва пра во да од под но си ла ца који су 
бла го вре ме но под не ли при ја ве по потре би 
затра жи додат ну доку мен та ци ју и инфор ма-
ци је.

8. Одлу ку о суфи нан си ра њу про је ка та у кул ту-
ри из буџе та општи не Теме рин по кон кур су 
доно си Општин ско веће на осно ву пред ло га 
Одлу ке Коми си је.
                    

Одлу ка Општин ског већа је конач на.
Општин ско веће није оба ве зно да обра зло-

жи сво је одлу ке.

Уго во ром изме ђу општи не и кори сни ка 
сред ста ва уре ђу ју се пра ва, оба ве зе и одго-
вор но сти уго вор них стра на, начин реа ли зо ва-
ња про гра ма, као и начин изве шта ва ња о 
намен ском тро ше њу сред ста ва.

9. Резул та ти кон кур са се обја вљу ју на интер-
нет стра ни ци општи не Теме рин: www.teme rin.
rs - оде љак Кул ту ра, нај ка сни је у року од 60 
дана од дана завр шет ка под но ше ња при ја ва.

10. При ја ве и при ло же на доку мен та ци ја се 
доста вља ју у јед ном при мер ку. Кон курс на 

доку мент ци ја се не вра ћа.

11.Кон курс се обја вљу је у ,,Слу жбе ном листу 
општи не Теме рин”, на зва нич ној интер нет 
стра ни ци општи не: www.teme rin.rs  у рубри ци 
кон кур си и огла си и у листу ,,Наше нови не”, 
које изла зе на тери то ри ји општи не Теме рин.

IV КРИ ТЕ РИ ЈУ МИ ЗА ДОДЕ ЛУ НОВ ЧА НИХ 
СРЕД СТА ВА

Избор про је ка та ће бити извр шен у скла ду 
са Пра вил ни ком о начи ну, кри те ри ју ми ма и 
мери ли ма за избор про је ка та у кул ту ри који 
се финан си ра ју и суфи нан си ра ју из буџе та 
општи не Теме рин (“Сл. лист општи не Теме-
рин”, број 2/2017).

Про јек ти који се  суфи нан си ра ју из буџе та 
Општи не Теме рин оце њи ва ће се на осно ву 
сле де ћих кри те ри ју ма:
1. ускла ђе ност про јек та са општим инте ре сом 

у кул ту ри, циље ви ма и при о ри те ти ма кон-
кур са;

2. ква ли тет и садр жај на ино ва тив ност про јек-
та;

3. капа ци те ти потреб ни за реа ли за ци ју про-
јек та и то:

(1) струч ни капа ци те ти,
(2) нео п ход ни ресур си;

4. финан сиј ски план-раз ра ђе ност, ускла ђе-
ност са пла ном актив но сти про јек та, еко но-
мич ност и укљу че ност више изво ра финан-
си ра ња;

5. сте пен ути ца ја про јек та на ква ли тет кул тур-
ног живо та зајед ни це.

РЕПУ БЛИ КА СРБИ ЈА
АП ВОЈ ВО ДИ НА 
ОПШТИ НА ТЕМЕ РИН
ОПШТИН СКО ВЕЋЕ 
Број:06-1/21-6-5-01
Дана:12.02.2021. годи не
Т  Е  М  Е  Р  И  Н

ПРЕД СЕД НИК ОПШТИ НЕ
МЛА ДЕН ЗЕЦ, с.р.

КОНКУРСИ
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На осно ву чла на 38. став 2. Зако на о удру же њи ма (‘’Слу жбе ни гла сник Репу бли ке Срби је’’ број 51/2009, 99/2011- 
дру ги зако ни и 44/2018-дру ги закон),  чла на 6. Одлу ке о буџе ту општи не Теме рин за 2021. годи ну (“Сл. лист општи-
не Теме рин”, број 25/2020) и чла на 4. Пра вил ни ка о кри те ри ју ми ма и поступ ку доде ле сред ста ва из буџе та општи-
не Теме рин за дота ци је невла ди ним орга ни за ци ја ма за спро во ђе ње про гра ма и про је ка та од јав ног инте ре са 
(“Сл. лист општи не Теме рин”, број 1/16), 

Општин ско веће општи не Теме рин, на 20. сед ни ци одр жа ној 12.02.2021. годи не,

р а с п и с у ј е

ЈАВ НИ КОН КУРС
за доде лу сред ста ва из буџе та општи не Теме рин за суфи нан си ра ње про гра ма

и про је ка та од јав ног инте ре са која реа ли зу ју удру же ња гра ђа на у 2021. годи ни

I ПРЕД МЕТ КОН КУР СА

Пред мет кон кур са је доде ла сред ста ва за суфи-
нан си ра ње про гра ма, које у кон ти ну и те ту, током 
целе годи не, реа ли зу ју удру же ња гра ђа на 
(РЕДОВ НА ДЕЛАТ НОСТ ), а који су од јав ног инте-
ре са за општи ну Теме рин.     

                  
Под про гра мом од јав ног инте ре са, наро чи то 

се сма тра ју про гра ми у обла сти: зашти те живот-
не сре ди не, локал ног еко ном ског раз во ја, раз во-
ја пољо при вре де, здрав стве не зашти те, соци јал-
не зашти те, борач ко-инва лид ске зашти те, зашти-
те лица са инва ли ди те том, ста рих и бес по моћ-
них лица, хума ни тар ни про гра ми, про гра ми 
обра зо ва ња, нау ке, инфор ми са ња, про гра ми 
зашти те људ ских пра ва, зашти те живо ти ња, 
тури стич ке про мо ци је и дру ги про гра ми у који-
ма удру же ње, искљу чи во и непо сред но сле ди 
јав не потре бе.      
             

II ВИСИ НА СРЕД СТА ВА
     

Сред ства за суфи нан си ра ње про гра ма из тач ке 
I овог кон кур са, обез бе ђе на су Одлу ком о буџе ту 
општи не Теме рин за 2021. годи ну (“Сл. лист 
општи не Теме рин”,     број 25/2020) у окви ру раз-
де ла 4, кон то 481 - Дота ци је невла ди ним орга ни-
за ци ја ма, а на сле де ћим позицијамa:
• пози ци ја 53, сред ства у изно су од 1.120.000,00 

дина ра
(про грам ска актив ност: Днев не услу ге у зајед ни-

ци)
• пози ци ја 55, сред ства у изно су од 300.000,00 

дина ра
(про грам ска актив ност: Подр шка реа ли за ци ји 

про гра ма Црве ног крста)
• пози ци ја 111, сред ства у изно су од 830.000,00 

дина ра
(про грам ска актив ност: Мере подр шке рурал ном 

раз во ју)

• пози ци ја 113, сред ства у изно су од 430.000,00 
дина ра

(про грам ска актив ност: Про мо ци ја  тури стич ке 
пону де)

• пози ци ја 127, сред ства у изно су од 925.000,00 
дина ра

(про грам ска актив ност: Зашти та при ро де)
• пози ци ја 151, сред ства у изно су од 150.000,00 

дина ра
(про грам ска актив ност: Подр шка еко ном ском 

раз во ју и про мо ци ји пред у зет ни штва)
     

III ОПШТИ УСЛО ВИ КОН КУР СА

1. На кон кур су могу  да уче ству ју удру же ња гра-
ђа на реги стро ва на у скла ду са Зако ном о удру же-
њи ма  (‘’Слу жбе ни гла сник Репу бли ке Срби је’’ 
број 51/2009, 99/2011- дру ги зако ни и 44/2018-
дру ги закон), чије је седи ште на тери то ри ји 
општи не Теме рин или на тери то ри ји Јужнобач ког 
окру га, с тим да мора ју има ти чла но ве са пре би-
вали штем на тери то ри ји општи не Теме рин и да 
на тери то ри ји општи не Теме рин нема таквог 
удру же ња (под но си лац при ја ве).

2. При ја ва на кон курс под но си се искљу чи во на 
обра сцу Упит ни ка за суфи нан си ра ње про гра ма 
удру же ња гра ђа на у 2021. годи ни, који је састав-
ни део овог кон кур са. При ја ва се може пре у зе ти 
у општи ни Теме рин, кан це ла ри ја број 1, или на 
интер нет стра ни ци www.teme rin.rs -оде љак  Кул-
ту ра.

Уз при ја ву се оба ве зно под но си:
  
• фото ко пи ја осни вач ког акта (ста ту та) удру же ња;
• фото ко пи ја Реше ња о реги стра ци ји под но си о ца 

при ја ве код над ле жног орга на;
•  фото ко пи ја Потвр де о поре ском иден ти фи ка-

ци о ном бро ју; 
• зва ни чан доказ о рачу ну код Упра ве за тре зор;

КОНКУРСИ



Среда, 24. фебруар 2021.

15

• основ ни пода ци о под но си о цу при ја ве (кра так 
исто ри јат, састав струч ног   руко во де ћег кадра, 
зна чај ни про гра ми и про јек ти које је удру же ње 
реа ли зо ва ло у доса да шњем раду);

• дета љан опис про гра ма за чије суфи нан си ра ње  
се под но си при ја ва - мето де и начин    реа ли за-
ци је, план и врсте актив но сти, кори сни ци обу-
хва ће ни про гра мом и дру го  (при ло жи ти опис 
нај ви ше на две стра ни це).

За тач ност пода та ка уне тих у Упит ник одго ва ра 
под но си лац при ја ве.

3. Рок за под но ше ње при ја ве на кон курс је од 25. 
фебру а ра 2021. годи не до 15. мар та 2021. годи-
не.

4. При ја ве се под но се лич но, пре да јом на писар-
ни ци Општин ске упра ве у згра ди  Општи не Теме-
рин или путем поште на адре су:

Општи на Теме рин
Ново сад ска 326
21235 Теме рин

са назна ком: Општин ска упра ва-Оде ље ње за 
општу упра ву, дру штве не делат но сти и јав не 
слу жбе  
-Кон курс за доде лу сред ста ва из буџе та 
општи не Теме рин за суфи нан си ра ње про гра ма 
и про је ка та од јав ног инте ре са која реа ли зу ју 
удру же ња гра ђа на у 2021. годи ни

5. При ја ве које се доста ве након наве де ног рока, 
при ја ве са непот пу ном доку мен та ци јом, при ја ве 
посла те путем фак са или елек трон ске поште, 
непот пи са не и нео ве ре не при ја ве, као и при ја ве 
кори сни ка који ма је буџет општи не Теме рин 
током 2020. годи не доде лио сред ства на име 
суфи нан си ра ња про гра ма и про је ка та, а који нису 
под не ли изве штај о њихо вој реа ли за ци ји и 
намен ском утро шку сред ста ва, неће се узи ма ти у 
раз ма тра ње.

6. О избо ру про гра ма по рас пи са ном кон кур су 
одлу чу је Коми си ја за избор про гра ма и про је ка та 
( у даљем тек сту: Коми си ја) коју обра зу је Општин-
ско веће.

7. Коми си ја раз ма тра при ја ве и у скла ду са усло-
ви ма кон кур са, сачи ња ва пред лог Одлу ке о избо-
ру про гра ма и про је ка та који ће се суфи нан си ра-
ти из буџе та општи не и доста вља пред лог Одлу ке 
Општин ском већу на усва ја ње. 

Пре доста вља ња пред ло га Одлу ке, Коми си ја 

задр жа ва пра во да од под но си ла ца који су бла го-
вре ме но под не ли при ја ве по потре би затра жи 
додат ну доку мен та ци ју и инфор ма ци је.

8. Одлу ку о избо ру про гра ма и про је ка та који се 
суфи нан си ра ју из буџе та општи не Теме рин по 
кон кур су доно си Општин ско веће на осно ву пред-
ло га Одлу ке Коми си је.
                    

Одлу ка Општин ског већа је конач на.
Општин ско веће није оба ве зно да обра зло жи 

сво је одлу ке.

  Уго во ром изме ђу општи не и кори сни ка сред ста-
ва уре ђу ју се пра ва, оба ве зе и одго вор но сти уго-
вор них стра на, начин реа ли зо ва ња про гра ма, као 
и начин изве шта ва ња о намен ском тро ше њу 
сред ста ва.

9. Резул та ти кон кур са се обја вљу ју на интер нет 
стра ни ци Општи не Теме рин: www.teme rin.rs -оде-
љак Кул ту ра.

10. При ја ве и при ло же на доку мен та ци ја не вра-
ћа ју се под но си о ци ма.

11. Кон курс се обја вљу је у ,,Слу жбе ном листу 
општи не Теме рин”, на зва нич ној интер нет стра-
ни ци општи не: www.teme rin.rs  у рубри ци кон-
кур си и огла си и у листу ,,Наше нови не”, које 
изла зе на тери то ри ји општи не Теме рин.      

IV КРИ ТЕ РИ ЈУ МИ ЗА ДОДЕ ЛУ НОВ ЧА НИХ СРЕД-
СТА ВА

Мери ла за избор про је ка та одре ђе на су у Пра-
вил ни ку о кри те ри ју ми ма и поступ ку доде ле 
сред ста ва из буџе та општи не Теме рин за дота-
ци је невла ди ним орга ни за ци ја ма, за спро во ђе-
ње про гра ма и про је ка та од јав ног инте ре са 
(“Сл. лист општи не Теме рин”, број 1/16), који се 
може пре у зе ти са интер нет стра ни це Општи не 
Теме рин: www.teme rin.rs -оде љак Кул ту ра.

РЕПУ БЛИ КА СРБИ ЈА
АП ВОЈ ВО ДИ НА
ОПШТИ НА ТЕМЕ РИН
ОПШТИН СКО ВЕЋЕ
Број:06-1/21-6-7-01
Дана:12.02.2021. годи не
Т Е М Е Р И Н 

ПРЕД СЕД НИК ОПШТИ НЕ
МЛА ДЕН ЗЕЦ, с.р.
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На осно ву чла на 76. Зако на о кул ту ри (,,Сл. гла сник РС” број 72/09, 13/16, 30/16-испр. и 6/20), чла-
на 6. Одлу ке о буџе ту општи не Теме рин за 2021. годи ну (“Сл. лист општи не Теме рин”, број 25/2020) 
и чла на 2. Пра вил ни ка о начи ну, кри те ри ју ми ма и мери ли ма за избор про је ка та у кул ту ри који 
се финан си ра ју и суфи на на си ра ју из буџе та општи не Теме рин (“Сл. лист општи не Теме рин”, број 
2/2017),

Општин ско веће општи не Теме рин, на 20. сед ни ци одр жа ној 12.02.2021. годи не,

р а с п и с у ј е

 КОН КУРС
за  суфи нан си ра ње мани фе ста ци ја и про је ка та у кул ту ри у 2021. годи ни

I ПРЕД МЕТ КОН КУР СА

Пред мет кон кур са је доде ла сред ста ва за  суфи-
нан си ра ње мани фе ста ци ја и про је ка та  које реа-
ли зу ју удру же ња гра ђа на, чији се про јек ти одно-
се на област кул ту ре. 
     

II ВИСИ НА СРЕД СТА ВА

Сред ства за суфи нан си ра ње мани фе ста ци ја и 
про је ка та у кул ту ри, обез бе ђе на су Одлу ком о 
буџе ту општи не Теме рин за 2021. годи ну (“Сл. 
лист општи не Теме рин”, број 25/2020) у окви-
ру раз де ла 4, функ ци ја 820, кон то 481-Дота ци-
је невла ди ним орга ни за ци ја ма, пози ци ја 161, у 
изно су од  2.050.000,00 дина ра.

III ОПШТИ УСЛО ВИ КОН КУР СА

1. Пра во уче шћа на кон кур су има ју удру же ња 
гра ђа на реги стро ва на у скла ду са важе ћим 
закон ским про пи си ма, чији се про јек ти одно се 
на област кул ту ре и чије је седи ште на тери то ри-
ји општи не Теме рин.

2. При ја ва на кон курс под но си се на обра сцу 
Упит ни ка за суфи нан си ра ње мани фе ста ци ја/
про је ка та у кул ту ри у 2021. годи ни,  који је 
састав ни део овог кон кур са. При ја ва се може 
пре у зе ти у општи ни Теме рин, кан це ла ри ја број 
1, или на интер нет стра ни ци www.teme rin.rs 
-оде љак  Кул ту ра.

 Уз при ја ву се оба ве зно под но си:

• фото ко пи ја осни вач ког акта (ста ту та) удру же-
ња;

• фото ко пи ја Реше ња о реги стра ци ји под но си-
о ца при ја ве код над ле жног орга на;

• фото ко пи ја Потвр де о поре ском иден ти фи ка-
ци о ном бро ју;

• зва ни чан доказ о рачу ну код упра ве за тре-
зор;

• основ ни пода ци о под но си о цу при ја ве (кра-
так исто ри јат, пода ци о струч ним, одно сно 
умет нич ким капа ци те ти ма под но си о ца при-
ја ве, зна чај ни про гра ми и про јек ти које је 
удру же ње реа ли зо ва ло у доса да шњем раду);

• дета љан опис про гра ма за чије суфи нан си-
ра ње  се под но си при ја ва - мето де и начин    
реа ли за ци је, план и врсте актив но сти, кори-
сни ци обу хва ће ни про гра мом и дру го  (при-
ло жи ти опис нај ви ше на две стра ни це).

3. Рок за под но ше ње при ја ва на кон курс је од 
25.02.2021. годи не до 26.03.2021. годи не.

4. При ја ве се под но се лич но, пре да јом на 
писар ни ци Општин ске упра ве у згра ди  Општи-
не Теме рин или путем поште на адре су:

Општи на Теме рин
Ново сад ска 326
21235 Теме рин

са назна ком: Општин ска упра ва-Оде ље ње 
за општу упра ву, дру штве не делат но сти и 
јав не слу жбе
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- Кон курс за суфи нан си ра ње мани фе ста ци ја и 
про је ка та у кул ту ри у 2021. годи ни -

5. При ја ве које се доста ве после наве де ног 
рока, при ја ве са непот пу ном доку мен та ци јом, 
при ја ве посла те путем фак са или елек трон ске 
поште, непот пи са не и нео ве ре не при ја ве, као и 
при ја ве кори сни ка који ма је буџет општи не 
Теме рин током 2020. годи не доде лио сред ства, 
а који нису под не ли изве штај о њихо вој реа ли-
за ци ји и намен ском утро шку сред ста ва, неће се 
узи ма ти у раз ма тра ње.

6. О избо ру про је ка та по рас пи са ном кон кур су 
одлу чу је Коми си ја за кул тур но-умет нич ко ства-
ра ла штво и делат ност удру же ња у обла сти кул-
ту ре ( у даљем тек сту: Коми си ја) коју обра зу је 
Општин ско веће.

7.  Коми си ја раз ма тра при ја ве и у скла ду са 
усло ви ма кон кур са, сачи ња ва пред лог Одлу ке о 
избо ру про је ка та који  се суфи нан си ра ју из 
буџе та општи не Теме рин и доста вља пред лог 
Одлу ке Општин ском већу на усва ја ње  у року од 
30 дана од дана закљу че ња Кон кур са.

Пре доста вља ња пред ло га Одлу ке, Коми си ја 
задр жа ва пра во да од под но си ла ца који су бла-
го вре ме но под не ли при ја ве по потре би затра-
жи додат ну доку мен та ци ју и инфор ма ци је.
8. Одлу ку о  суфи нан си ра њу про је ка та у кул ту ри 
из буџе та општи не Теме рин по кон кур су доно-
си Општин ско веће на осно ву пред ло га Одлу ке 
Коми си је.
                    

Одлу ка Општин ског већа је конач на.
Општин ско веће није оба ве зно да обра зло жи 

сво је одлу ке.

Уго во ром изме ђу општи не и кори сни ка сред-
ста ва уре ђу ју се пра ва, оба ве зе и одго вор но сти 
уго вор них стра на, начин реа ли зо ва ња про гра-
ма, као и начин изве шта ва ња о намен ском тро-
ше њу сред ста ва.

9. Резул та ти кон кур са се обја вљу ју на интер нет 
стра ни ци општи не Теме рин: www.teme rin.rs - 
оде љак Кул ту ра, нај ка сни је у року од 60 дана од 
дана завр шет ка под но ше ња при ја ва.

10. При ја ве и при ло же на доку мен та ци ја се 
доста вља ју у јед ном при мер ку. Кон курс на доку-
мент ци ја се не вра ћа.

11. Кон курс се обја вљу је у ,,Слу жбе ном листу 
општи не Теме рин”, на зва нич ној интер нет стра-
ни ци општи не: www.teme rin.rs  у рубри ци кон-
кур си и огла си и у листу ,,Наше нови не” које 
изла зе на тери то ри ји општи не Теме рин.
                 

IV КРИ ТЕ РИ ЈУ МИ ЗА ДОДЕ ЛУ НОВ ЧА НИХ 
СРЕД СТА ВА

Избор про је ка та ће бити извр шен у скла ду 
са Пра вил ни ком о начи ну, кри те ри ју ми ма и 
мери ли ма за избор про је ка та у кул ту ри који се 
финан си ра ју и суфи на н си ра ју из буџе та општи-
не Теме рин (“Сл. лист општи не Теме рин”, број 
2/2017).

Про јек ти који се  суфи нан си ра ју из буџе та 
Општи не Теме рин оце њи ва ће се на осно ву сле-
де ћих кри те ри ју ма:
1. ускла ђе ност про јек та са општим инте ре сом у 

кул ту ри, циље ви ма и при о ри те ти ма кон кур-
са;

2. ква ли тет и садр жај на ино ва тив ност про јек та;
3. капа ци те ти потреб ни за реа ли за ци ју про јек та 

и то:
     (1) струч ни капа ци те ти,
     (2) нео п ход ни ресур си;
4. финан сиј ски план-раз ра ђе ност, ускла ђе ност 

са пла ном актив но сти про јек та, еко но мич-
ност и укљу че ност више изво ра финан си ра-
ња;

5. сте пен ути ца ја про јек та на ква ли тет кул тур-
ног живо та зајед ни це.

РЕПУ БЛИ КА СРБИ ЈА
АП ВОЈ ВО ДИ НА
ОПШТИ НА ТЕМЕ РИН
ОПШТИН СКО ВЕЋЕ 
Број:06-1/21-6-6-01
Дана:12.02.2021. годи не 
Т Е М Е Р И Н
                     ПРЕД СЕД НИК ОПШТИ НЕ

МЛА ДЕН ЗЕЦ, с.р.

КОНКУРСИ
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КОНКУРСИ

На осно ву чла на 38. став 2. Зако на о удру же њи ма (‘’Слу жбе ни гла сник Репу бли ке Срби је’’ број 51/2009, 
99/2011- дру ги зако ни и 44/2018-дру ги закон), чла на 6. Одлу ке о буџе ту општи не Теме рин за 2021. годи ну 
(“Сл. лист општи не Теме рин”, број 25/2020) и чла на 4. Пра вил ни ка о кри те ри ју ми ма и поступ ку доде ле сред-
ста ва из буџе та општи не Теме рин за дота ци је невла ди ним орга ни за ци ја ма за спро во ђе ње про гра ма и про-
је ка та од јав ног инте ре са ( “Сл. лист општи не Теме рин”, број 1/16), 

Општин ско веће општи не Теме рин, на 20. сед ни ци одр жа ној 12.02.2021. годи не,

р а с п и с у ј е

ЈАВ НИ КОН КУРС
суфи нан си ра ње мани фе ста ци ја  удру же ња гра ђа на у 2021. годи ни

I ПРЕД МЕТ КОН КУР СА

Пред мет кон кур са је доде ла сред ста ва за  
суфи нан си ра ње мани фе ста ци ја које реа ли зу ју 
удру же ња гра ђа на, а које су од јав ног инте ре са 
за општи ну Теме рин.

II ВИСИ НА СРЕД СТА ВА

Сред ства за суфи нан си ра ње мани фе ста ци ја 
из тач ке I овог кон кур са, обез бе ђе на су Одлу-
ком о буџе ту општи не Теме рин за 2021. годи ну 
(“Сл. лист општи не Теме рин”, број 25/2020) у 
окви ру раз де ла 4, кон то 481 - Дота ци је невла-
ди ним орга ни за ци ја ма, а на сле де ћим 
позицијамa:

• пози ци ја 53, сред ства у изно су од  130.000,00 
дина ра

(про грам ска актив ност: Днев не услу ге у зајед-
ни ци)

• пози ци ја 55, сред ства у изно су од 100.000,00 
дина ра

(про грам ска актив ност: Подр шка реа ли за ци ји 
про гра ма Црве ног крста)

• пози ци ја 111, сред ства у изно су од 370.000,00 
дина ра

(про грам ска актив ност: Мере подр шке рурал-
ном раз во ју)

• пози ци ја 113, сред ства у изно су од 460.000,00 
дина ра

(про грам ска актив ност: Про мо ци ја  тури стич ке 
пону де)

• пози ци ја 127, сред ства у изно су од 175.000,00 
дина ра

(про грам ска актив ност: Зашти та при ро де)

III ОПШТИ УСЛО ВИ КОН КУР СА

1. На кон кур су могу  да уче ству ју удру же ња гра-

ђа на реги стро ва на у скла ду са Зако ном о 
удру же њи ма (“Слу жбе ни гла сник РС”, број 
51/2009, 99/2011- дру ги зако ни и 44/2018-
дру ги закон), чије је седи ште на тери то ри ји 
општи не Теме рин или на тери то ри ји 
Јужнобач ког окру га, с тим да мора ју има ти 
чла но ве са пре би вли штем на тери то ри ји 
општи не Теме рин и да на тери то ри ји општи-
не Теме рин нема таквог удру же ња (под но си-
лац при ја ве).

2. Под но си лац при ја ве може под не ти само јед-
ну при ја ву на кон курс.

 
3. При ја ва на кон курс под но си се искљу чи во на 

обра сцу Упит ни ка за  суфи нан си ра ње мани-
фе ста ци ја удру же ња гра ђа на у 2021. годи-
ни, који је састав ни део овог кон кур са. При ја-
ва се може пре у зе ти у општи ни Теме рин, 
кан це ла ри ја број 1, или на интер нет стра ни ци  
teme rin.rs - оде љак  Кул ту ра.

Уз при ја ву се оба ве зно под но си:
  
• фото ко пи ја осни вач ког акта (ста ту та) удру же-

ња;
• фото ко пи ја Реше ња о реги стра ци ји под но си-

о ца при ја ве код над ле жног орга на;
• фото ко пи ја Потвр де о поре ском иден ти фи ка-

ци о ном бро ју; 
• зва ни чан доказ о рачу ну код Упра ве за тре-

зор;
• основ ни пода ци о под но си о цу при ја ве (кра-

так исто ри јат, састав струч ног руко во де ћег 
кадра, зна чај ни про гра ми и про јек ти које је 
удру же ње реа ли зо ва ло у доса да шњем раду);

• дета љан опис про јек та за чије суфи нан си ра-
ње  се под но си при ја ва (мето де и начин   реа-
ли за ци је, план и врсте актив но сти, кори сни ци 
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обу хва ће ни про гра мом и дру го - при ло жи ти 
опис нај ви ше на две стра ни це).

За тач ност пода та ка уне тих у Упит ник одго-
ва ра под но си лац при ја ве.

4. Рок за под но ше ње при ја ве на кон курс је од 
25. фебру а ра 2021. годи не до 15. мар та  2021. 
годи не.
  

5. При ја ве се под но се лич но, пре да јом на 
писар ни ци Општин ске упра ве у згра ди Општи-
не Теме рин или путем поште на адре су:

Општи на Теме рин
Ново сад ска 326
21235 Теме рин

са назна ком: Општин ска упра ва-Оде ље ње за 
општу упра ву, дру штве не делат но сти и 
јав не слу жбе 

КОН КУРС ЗА СУФИ НАН СИ РА ЊЕ МАНИ ФЕ СТА-
ЦИ ЈА УДРУ ЖЕ ЊА ГРА ЂА НА У 2021. ГОДИ НИ

6. При ја ве које се доста ве након наве де ног 
рока, при ја ве са непот пу ном доку мен та ци јом, 
при ја ве посла те путем фак са или елек трон ске 
поште, непот пи са не и нео ве ре не при ја ве, као и 
при ја ве кори сни ка који ма је буџет општи не 
Теме рин током 2020. годи не доде лио сред ства 
на име финан си ра ња и суфи нан си ра ња про гра-
ма и про је ка та, а који нису под не ли изве штај о 
њихо вој реа ли за ци ји и намен ском утро шку 
сред ста ва, неће се узим ти у раз ма тра ње.

7. О избо ру про је ка та по рас пи са ном кон кур-
су одлу чу је Коми си ја за избор про гра ма и про-
је ка та ( у даљем тек сту: Коми си ја) коју обра зу је 
Општин ско веће.

8. Коми си ја раз ма тра при ја ве и у скла ду са 
усло ви ма кон кур са, сачи ња ва пред лог Одлу ке 
о избо ру про гра ма и про је ка та, који ће се  
суфи нан си ра ти из буџе та општи не и доста вља 
пред лог Одлу ке Општин ском већу на усва ја ње.

Пре доста вља ња пред ло га Одлу ке, Коми си ја 
задр жа ва пра во да од под но си ла ца који су бла-
го вре ме но под не ли при ја ве по потре би затра-
жи додат ну доку мент ци ју и инфор ма ци је.
  

9. Одлу ку о избо ру про гра ма и про је ка та који 

се суфи нан си ра ју из буџе та општи не Теме рин 
по кон кур су доно си Општин ско веће на осно ву 
пред ло га Одлу ке Коми си је.
                    

Одлу ка Општин ског већа је конач на.
Општин ско веће није оба ве зно да обра зло жи 

сво је одлу ке.

Уго во ром изме ђу општи не и кори сни ка сред-
ста ва уре ђу ју се пра ва, оба ве зе и одго вор но сти 
уго вор них стра на, начин реа ли зо ва ња про гра-
ма и про је ка та, као и начин изве шта ва ња о 
намен ском тро ше њу сред ста ва.

10. Резул та ти кон кур са се обја вљу ју на интер-
нет стра ни ци Општи не Теме рин: teme rin.rs - 
оде љак Кул ту ра.

11. При ја ве и при ло же на доку мен та ци ја не 
вра ћа ју се под но си о ци ма.

12. Кон курс се обја вљу је у ,,Слу жбе ном листу 
општи не Теме рин”, на зва нич ној интер нет стра-
ни ци општи не: www.teme rin.rs  у рубри ци кон-
кур си и огла си и у листу ,,Наше нови не”, које 
изла зе на тери то ри ји општи не Теме рин.

IV КРИ ТЕ РИ ЈУ МИ ЗА ДОДЕ ЛУ НОВ ЧА НИХ 
СРЕД СТА ВА

Мери ла за избор про је ка та одре ђе на су у 
Пра вил ни ку о кри те ри ју ми ма и поступ ку 
доде ле сред ста ва из буџе та општи не Теме рин 
за дота ци је невла ди ним орга ни за ци ја ма, за 
спро во ђе ње про гра ма и про је ка та од јав ног 
инте ре са (“Сл. лист општи не Теме рин”, број 
1/16), који се може пре у зе ти са интер нет стра-
ни це Општи не Теме рин: www.teme rin.rs -оде-
љак Кул ту ра.

РЕПУ БЛИ КА СРБИ ЈА
АП ВОЈ ВО ДИ НА
ОПШТИ НА ТЕМЕ РИН
ОПШТИН СКО ВЕЋЕ
Број:06-1/21-6-8-01
Дана:12.02.2021. годи не 
Т Е М Е Р И Н 

ПРЕД СЕД НИК ОПШТИ НЕ
МЛА ДЕН ЗЕЦ, с.р.

КОНКУРСИ



Среда, 24. фебруар 2021.

20

На осно ву чла на 19. Зако на о јав ном инфор ми са њу и меди ји ма (‘’Слу жбе ни гла сник РС’’, број 83/14, 58/15  и 
12/16 - аутен тич но тума че ње),  чла на 87. и чла но ва 95-97. Уред бе о пра ви ли ма за доде лу држав не помо ћи (‘’Слу-
жбе ни гла сник РС’’, бр. 13/10, 100/11, 91/12, 37/13, 97/13 и 119/14), Реше ња Коми си је за кон тро лу држав не помо-
ћи број 401-00-00029/2021-01/2 од 18. јану а ра 2021. годи не, чла на 4-6. Пра вил ни ка о суфи нан си ра њу про је ка та за 
оства ри ва ње јав ног инте ре са у обла сти јав ног инфор ми са ња (,,Слу жбе ни гла сник РС”, број 16/2016 и 8/2017), 
Одлу ке о буџе ту општи не Теме рин за 2021. годи ну (‘’Слу жбе ни лист општи не Теме рин’’, број 25/2020), и чла на 45. 
став 1. Послов ни ка Општин ског већа Општи не Теме рин (‘’Слу жбе ни лист Општи не Теме рин’’, број 15/2020),

Општин ско веће општи не Теме рин, на 20. сед ни ци одр жа ној дана 12.02.2021. годи не,  рас пи су је

КОН КУРС
за суфи нан сни ра ње про је ка та про из вод ње медиј ских

 садр жа ја из обла сти јав ног инфор ми са ња
  на тери то ри ји општи не Теме рин у 2021. годи ни

I  НАМЕ НА СРЕД СТА ВА И ИЗНОС

Овај кон курс се рас пи су је за суфи нан си ра ње про је ка-
та про из вод ње медиј ских садр жа ја из обла сти јав ног 
инфор ми са ња који се еми ту ју или дистри бу и ра ју на 
тери то ри ји општи не Теме рин (укљу чу ју ћи и интер нет 
стра ни це упи са не у реги стар меди ја).

Одлу ком о буџе ту општи не Теме рин за 2021. годи ну 
(,,Слу жбе ни лист општи не Теме рин”, број: 25/2020) 
опре де ље на су сред ства за суфи нан си ра ње про је ка та 
про из вод ње медиј ских садр жа ја из обла сти јав ног 
инфор ми са ња у изно су од 5.000.000,00 дина ра.

Нај ма њи износ сред ста ва који се може одо бри ти по 
про јек ту изно си 50.000,00 дина ра, а нај ве ћи износ 
сред ста ва по про јек ту изно си 2.500.000,00 дина ра.

Уче сник кон кур са за суфи нан си ра ње про је ка та про из-
вод ње медиј ских садр жа ја за штам па не меди је, радио, 
интер нет меди је и новин ске аген ци је, може под не ти 
зах тев за суфи нан си ра ње нај ви ше до 80% вред но сти 
про јек та. Про јек ти ма који се реа ли зу ју путем штам па-
них меди ја, на ради ју и интер нет пор та ли ма сред ства 
ће се доде љи ва ти у скла ду  са чла ном 95-97. Уред бе о 
пра ви ли ма за доде лу држав не помо ћи (,,Слу жбе ни гла-
сник РС”, број 13/10, 100/11, 91/12, 37/13, 97/13 и 
119/14), одно сно по пра ви ли ма за држав ну помоћ мале 
вред но сти (de mini mis држав на помоћ).

Уче сник кон кур са за суфи нан си ра ње про је ка та про из-
вод ње медиј ских садр жа ја за теле ви зи ју, може под не ти 
зах тев за суфи нан си ра ње нај ви ше до 50% вред но сти 
про јек та.

Наме на кон кур са је: оства ри ва ње јав ног инте ре са гра-
ђа на општи не Теме рин у обла сти јав ног инфор ми са ња, 
раз вој медиј ског плу ра ли зма, уво ђе ње, побољ ша ње 
или про ши ре ње про грам ских садр жа ја у нови на ма или 
елек трон ским меди ји ма, укљу чу ју ћи и интер нет стра-
ни це, на јези ци ма наци о нал них мањи на који се кори сте 
на тери то ри ји општи не Теме рин, који допри но се исти-

ни том, непри стра сном, пра во вре ме ном и пот пу ном 
инфор ми са њу свих гра ђа на; зашти та и раз вој људ ских 
пра ва и демо кра ти је, уна пре ђи ва ње прав не и соци јал-
не држа ве; поди за ње ква ли те та инфор ми са ња осо ба са 
инва ли ди те том; сло бо дан раз вој лич но сти и зашти та 
деце и мла дих, раз вој кул тур ног и умет нич ког ства ра ла-
штва; раз вој обра зо ва ња, укљу чу ју ћи и медиј ску писме-
ност као део обра зов ног систе ма; раз вој нау ке, спор та, 
физич ке кул ту ре; зашти та живот не сре ди не и здра вља 
људи; уна пре ђи ва ње медиј ског и нови нар ског про фе-
си о на ли зма и оста лих медиј ских садр жа ја који допри-
но се задо во ља ва њу потре ба гра ђа на општи не Теме рин 
за инфор ма ци ја ма и садр жа ји ма из свих обла сти живо-
та.

II  ПРА ВО УЧЕ ШЋА НА КОН КУР СУ

Пра во уче шћа на кон кур су има ју:

1. изда вач меди ја чији медиј је упи сан у Реги стар меди-
ја који се води у Аген ци ји за при вред не реги стре, а који 
еми ту је/дистри бу и ра медиј ски садр жај на тери то ри ји 
општи не Теме рин;

2. прав но лице, одно сно пред у зет ник, који се бави про-
из вод њом медиј ских садр жа ја и који при ло жи доказ да 
ће суфи нан си ра ни медиј ски садр жај бити реа ли зо ван 
путем меди ја који је упи сан у Реги стар меди ја.

Пра во уче шћа на кон кур су нема ју изда ва чи меди ја који 
се финан си ра ју из јав них при хо да.
Пра во уче шћа на кон кур су нема ју изда ва чи меди ја који 
су у прет ход ном пери о ду доби ли сред ства наме ње на 
про јект ном суфи нан си ра њу, а нису у уго во ром пред ви-
ђе ном року и про пи са ној фор ми под не ла нара тив ни и 
финан сиј ски изве штај и лица за која се утвр ди да су 
сред ства нена мен ски тро ши ла.

Уче сник кон кур са може кон ку ри сати само са јед ним 
про јек том.
Изда вач  више меди ја има пра во уче шћа на кон кур су с 
јед ним про јек том за сва ки медиј.
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Уче сник кон кур са који је у теку ћој кален дар ској годи ни 
већ кори стио сред ства наме ње на про јект ном суфи нан-
си ра њу у обла сти јав ног инфор ми са ња на репу блич-
ком, покра јин ском или локал ном нивоу, може уче ство-
ва ти на кон кур су за суфи нан си ра ње истог про јек та само 
још јед ном у тој годи ни, и то у изно су који уз сред ства 
која је већ добио не пре ла зи 80% вред но сти про јек та за 
суфи нан си ра ње про је ка та про из вод ње медиј ских садр-
жа ја за штам па не меди је, радио, интер нет меди је и 
новин ске аген ци је, одно сно 50% вред но сти про јек та за 
суфи нан си ра ње про је ка та про из вод ње медиј ских садр-
жа ја за теле ви зи ју.

Под про јек том се под ра зу ме ва зао кру же на про грам ска 
цели на или део цели не (жан ров ска и вре мен ска) којом 
се допри но си оства ри ва њу јав ног инте ре са, у скла ду са 
Зако ном.

III  КРИ ТЕ РИ ЈУ МИ ЗА ОЦЕ НУ ПРО ЈЕК ТА

Кри те ри ју ми на осно ву којих ће се оце њи ва ти про јек ти 
при ја вље ни на кон курс су:

1)  Мера  у којој је пред ло же на про јект на актив ност 
подоб на да оства ри јав ни инте рес у обла сти јав ног 
инфор ми са ња; 

На осно ву овог кри те ри ју ма  посеб но се оце њу је: 

1.1. Зна чај про јек та са ста но ви шта:
- оства ри ва ње јав ног инте ре са у обла сти јав ног инфор-
ми са ња;
- оства ри ва ње наме не кон кур са;
- ускла ђе но сти про јек та са реал ним про бле ми ма, 
потре ба ма и при о ри те ти ма циљ них гру па;
- иден ти фи ко ва них и јасно дефи ни са них потре ба циљ-
них гру па;
- засту пље но сти ино ва тив ног еле мен та у про јек ту и 
нови нар ско истра жи вач ког при сту па.

1.2. Ути цај и изво дљи вост са ста но ви шта:
- ускла ђе но сти пла ни ра них актив но сти са циље ви ма, 
оче ки ва ним резул та ти ма и потре ба ма циљ них гру па;
- сте пе на ути ца ја про јек та на ква ли тет инфор ми са ња 
циљ не гру пе;
- мер љи во сти инди ка то ра који омо гу ћа ва ју пра ће ње 
реа ли за ци је про јек та;
- раз ра ђе но сти и изво дљи во сти пла на реа ли за ци је про-
јек та;
- сте пе на раз вој не и финан сиј ске одр жи во сти про јек та 
(пози тив ни ефек ти про јек та наста вља ју се након што се 
окон ча подр шка).

1.3. Капа ци те ти са ста но ви шта:
- сте пе на орга ни за ци о них и упра вљач ких спо соб но сти 
пред ла га ча про јек та;
- нео п ход них ресур са за реа ли за ци ју про јек та;
- струч них и про фе си о нал них рефе рен ци пред ла га ча 
про јек та, које одго ва ра ју пред ло же ним циље ви ма и 
актив но сти ма про јек та.

1.4. Буџет и оправ да ност тро шко ва са ста но ви шта:
- пре ци зно сти и раз ра ђе но сти буџе та про јек та, који 
пока зу је ускла ђе ност пред ви ђе ног тро шка са про јект-
ним актив но сти ма;
- еко ном ске оправ да но сти пред ло га буџе та у одно су на 
циљ и про јект не актив но сти.

2) Мера  пру жа ња веће гаран ци је при вр же но сти про фе-
си о нал ним и етич ким медиј ским стан дар ди ма.

На осно ву овог кри те ри ју ма  посеб но се оце њу је: 

1. да ли су уче сни ку кон кур са изре че не мере од стра не 
држав них орга на, регу ла тор них тела или тела само ре-
гу ла ци је у послед њих годи ну дана, због крше ња про-
фе си о нал них и етич ких стан дар да;

2. доказ о томе да су након изри ца ња казни или мера 
пред у зе те актив но сти које гаран ту ју да се сли чан слу-
чај неће поно ви ти.

Бли жи кри те ри ју ми за  оце њи ва ње про је ка та су:

1. да је про је кат од посеб ног зна ча ја за инфор ми са ње 
ста нов ни штва на тери то ри ји општи не Теме рин;

2. зна чај про јек та за уна пре ђе ње пра ва на инфор ми са-
ње на срп ском јези ку и на јези ци ма наци о нал них 
мањи на и језич ког и кул тур ног иден ти те та гра ђа на 
општи не Теме рин, при пад ни ка срп ског наро да и 
наци о нал них мањи на;

3. акту ел ност теме и доступ ност већем бро ју кори сни ка;
4. иску ство и кон ти ну и тет у про из вод њи медиј ских 

садр жа ја;
5. засту пље ност медиј ских садр жа ја дефи ни са них кон-

кур сом у пред ло же ном про јек ту (број стра ни ца са 
тек сто ви ма у нови на ма и на интер нет пор та ли ма);

6. мера у којој пред ло же ни про је кат допри но си уна пре-
ђе њу поло жа ја и рав но прав но сти одре ђе них дру-
штве них гру па: мало лет ни ка, жена, ста рих, еко ном-
ски и соци јал но угро же них дру штве них гру па, осо ба 
са инва ли ди те том, итд.;

7. уче шће финан сиј ских сред ста ва буџе та општи не у 
пла ни ра ном буџе ту про јек та;

IV  ОПШТЕ ИНФОР МА ЦИ ЈЕ И РОКО ВИ

Кон курс се обја вљу је у ,,Слу жбе ном листу општи не 
Теме рин”, на зва нич ној интер нет стра ни ци општи не: 
www.teme rin.rs  у рубри ци кон кур си и огла си и у листу 
«Наше нови не” и  «Teme ri ni Újság”.

При ја ве се под но се на про пи са ном Обра сцу (Обра зац 
1- При ја ва за про јект но суфи нан си ра ње из обла сти јав-
ног инфор ми са ња и Обра зац 1- Буџет про јек та).

Кон курс и Обра зац доступ ни су на интер нет стра ни ци 
општи не: www.teme rin.rs у рубри ци кон кур си и огла си, 
за све вре ме тра ја ња кон кур са.

При ја ве које стиг ну ван про пи са ног рока или на погре-
шном обра сцу, неће бити раз ма тра не.
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При ја ве се под но се лич но, пре да јом на писар ни ци 
Општин ске упра ве у згра ди Општи не Теме рин или 
путем поште на адре су:

Општи на Теме рин
Ново сад ска 326
21235 Теме рин

са назна ком: Oпш тинска упра ва Теме рин

КОН КУРС ЗА СУФИ НАН СИ РА ЊЕ ПРО ЈЕ КА ТА ПРО ИЗ-
ВОД ЊЕ МЕДИЈ СКИХ САДР ЖА ЈА ИЗ ОБЛА СТИ ЈАВ-
НОГ ИНФОР МИ СА ЊА НА ТЕРИ ТО РИ ЈИ ОПШТИ НЕ 
ТЕМЕ РИН У 2021. ГОДИ НИ

Кон курс ни мате ри јал се не вра ћа.

Кон курс је отво рен  од  25.02. 2021. годи не  до 
11.03. 2021. годи не.

Оце ну про је ка та под не тих на кон курс, као и пред лог 
о рас по де ли сред ста ва са обра зло же њем доно си 
кон курс на коми си ја коју реше њем име ну је руко во-
ди лац орга на који је рас пи сао кон курс.
Одлу ка о рас по де ли сред ста ва доно си се нај ка сни је 
у року од 90 дана од дана закљу че ња кон кур са.
Одлу ка о рас по де ли сред ста ва биће обја вље на на 
интер нет стра ни ци општи не Теме рин www.teme rin.
rs  и доста вље на свим уче сни ци ма кон кур са у елек-
трон ској фор ми.

Одо бре на сред ства се  кори сте искљу чи во за наме-
не за којe су доде ље на, а кори сник сред ста ва је 
дужан да Општин ској упра ви доста ви изве штај о 
реа ли за ци ји про јек та, мате ри јал ни  доказ о реа ли-
за ци ји и дистри бу ци ји/еми то ва њу, као и о намен-
ском кори шће њу доде ље них сред ста ва у про пи са-
ном року.

V  ДОКУ МЕН ТА ЦИ ЈА 

Уче сник кон кур са је оба ве зан да доста ви попу њен и 
ове рен при јав ни Обра зац 1 за уче шће на кон кур су, 
у чети ри при мер ка.
При јав ни Обра зац се пре у зи ма са интер нет стра ни-
це општи не: www.teme rin.rs - рубри ка кон кур си и 
огла си - Обра зац 1 (Обра зац 1- При ја ва за про јект но 
суфи нан си ра ње из обла сти јав ног инфор ми са ња  и 
Обра зац 1-  Буџет про јек та).

Уче сник кон кур са је оба ве зан да при ло жи и копи је 
сле де ћих доку ме на та у јед ном при мер ку:

1. Реше ње о реги стра ци ји прав ног лица или пред у-
зет ни ка у Аген ци ји за при вред не реги стре;

2. Реше ње о реги стра ци ји из Реги стра меди ја који 
се води у Аген ци ји за при вред не реги стре, са 
пода ци ма упи са ним у скла ду са Зако ном о јав ном 
инфор ми са њу и меди ји ма (у обзир се неће узи-
ма ти реше ње о реги стра ци ји из Реги стра јав них 

гла си ла у Аген ци ји за при вред не реги стре);
3. Потвр да Народ не Бан ке Срби је да нема еви ден-

ти ра не осно ве и нало ге у при нуд ној напла ти (да 
нема бло ки ран рачун);

4. Дозво ла за еми то ва ње радио и/или ТВ про гра ма 
изда та од Регу ла тор ног тела за елек трон ске меди-
је;

5. Уго вор или ове ре на изја ва/сагла сност меди ја 
(или више њих) да ће про грам ски садр жај бити 
еми то ван/обја вљен у том меди ју (оба ве зно само  
за прав на лица и пред у зет ни ке који се баве про-
из вод њом медиј ских садр жа ја и који су реги стро-
ва ни за про дук ци ју теле ви зиј ског и радиј ског 
про гра ма);

6. Потвр да о поре ском иден ти фи ка ци о ном бро ју- 
ПИБ-у;

7. Пот пи са на изја ва уче сни ка на кон кур су о томе да 
ли је уче сни ку за исти про је кат већ доде ље на 
држав на помоћ мале вред но сти (de mini mis 
држав на помоћ) у теку ћој фискал ној годи ни и у 
прет ход не две фискал не годи не, одно сно држав-
на помоћ у теку ћој фискал ној годи ни и по ком 
осно ву, за штам па не меди је, радио, интер нет 
меди је и новин ске аген ци је;

8. Пот пи са на изја ва уче сни ка на кон кур су о томе да 
ли је уче сни ку за исти про је кат већ доде ље на 
држав на помоћ у теку ћој фискал ној годи ни и по 
ком осно ву за про из вод њу медиј ских садр жа ја за 
теле ви зи ју.

VI  ПОЗИВ ЗА УЧЕ ШЋЕ У РАДУ КОМИ СИ ЈЕ

Пози ва ју се нови нар ска и медиј ска удру же ња, реги-
стро ва на нај ма ње три годи не пре дату ма рас пи си-
ва ња кон кур са, да пред ло же чла но ве кон курс не 
коми си је.
Пози ва ју се и медиј ски струч ња ци заин те ре со ва ни 
за уче шће у раду коми си је да се писа ним путем 
обра те Општин ској упра ви општи не Теме рин, адре-
са: Ново сад ска 326, 21235 Теме рин.
Уз пред лог за чла но ве коми си је доста ви ти и крат ке  
био гра фи је.
Пред ло же на лица не сме ју бити у суко бу инте ре са 
нити оба вља ти јав ну функ ци ју, у скла ду са пра ви ли-
ма о бор би про тив коруп ци је.
Пред ло ге  за чла но ве коми си је доста ви ти нај ка сни је 
у року од 20 дана од дана  обја вљи ва ња кон кур са на 
интер нет стра ни ци општи не: www.teme rin.rs.

РЕПУ БЛИ КА СРБИ ЈА
АП ВОЈ ВО ДИ НА
ОПШТИ НА ТЕМЕ РИН 
ОПШТИН СКО ВЕЋЕ 
БРОЈ:06-1/21-6-4-01
ДАНА:12.02.2021. ГОДИ НЕ
Т Е М Е Р И Н

ПРЕД СЕД НИК ОПШТИ НЕ
МЛА ДЕН ЗЕЦ, с.р.
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АКТУЕЛНО

Наста вља се рекон струк ци ја јав не расве те у општи ни Теме рин

СВЕ ТЛИ ЈЕ, ЈЕФ ТИ НИ ЈЕ И БЕЗ БЕД НИ ЈЕ
- Про це ње на вред ност радо ва 45 мили о на дина ра, до сада реа ли зо ва но више од поло ви не

У општи ни Теме рин у току је рекон струк-
ци ја и раци о на ли за ци ја заста ре лог 
систе ма јав ног осве тље ња кроз уград њу 

нових, ефи ка сни јих лед све тиљ ки. Ова кав вид 
осве те ље ња ће зна чај но пове ћа ти енер гет ску 
ефи ка сност и допри не ти већој без бед но сти 
на ули ца ма.

Пре ма речи ма Деја на Ајду ко ви ћа, начел-
ни ка оде ље ња пољо при вре де и инве сти ци ја, 
укуп на про це ње на вред ност радо ва је око 45 
мили о на дина ра.

- Ура ђе не су две фазе заме не све тиљ ки, 
рав но мер но по тери то ри ји општи не Теме рин. 
Доса да шњи тро шко ви уград ње нове расве те 
изно се 24,4 мили о на дина ра, а оче ку је мо да 
ће се ова инве сти ци ја испла ти ти за три годи-
не, кроз ума ње не рачу не за стру ју. У пла ну је 
и тре ћа фаза – дода је начел ник Ајду ко вић.

Изво ђач радо ва је пред у зе ће „Феман“ из 
Јаго ди не, које даје седам годи на гарант ног 
рока на ново у гра ђе не све тиљ ке, а како каже 
Ајду ко вић, гра ђа ни ма општи не Теме рин ће 
на овај начин бити омо гу ће но сигур но и без-
бед но кре та ње, како вози ла, тако и пеша ка, 
наро чи то у вечер њим сати ма, са посеб ним 
акцен том на децу и омла ди ну, која се вра ћа ју 
у то вре ме из шко ле.

Нова тех но ло ги ја је доне ла рево лу ци ју у 
инду стри ји осве тље ња, а лед све тиљ ке су поу-

зда ни је реше ње за осве тља ва ње јав них повр-
ши на. Радо ви су запо че ти про шле, а оче ку је 
се да ће бити завр ше ни до кра ја ове годи не.

Гра ђа ни општи не Теме рин ква ро ве на јав-

ној расве ти могу при ја ви ти сво јој Месној 
зајед ни ци, како би били у што кра ћем року 
откло ње ни.

С. К.

Уби ство у Про ле тер ској ули ци број 12 у Теме ри ну

ПИЈАН ПОСЛЕ СВА ЂЕ УБИО СУПРУ ГУ?
- Бели К. после саслу ша ња на којем је навод но неги рао зло чин одре ђен при твор до 30 дана

После више ча сов ног саслу ша ња у 
Вишем јав ном тужи ла штву у Новом 
Саду, Бели К. (67), из Теме ри на, који 

се осно ва но сум њи чи за уби ство сво је 

супру ге Гизе ле К. (64), одре ђен је при твор 
до 30 дана. Пре ма незва нич ним сазна њи-
ма он је, током саслу ша ња, неги рао извр-
ше ње зло чи на.

Одре ђи ва ње при тво ра обра зло же но је  
про це ном да би Бела К. борав ком на сло-
бо ди могао да ути че на све до ке и тако оме-
та истра жни посту пак, али и да би њего во 
пушта ње уне ло немир у јав ност.

Гизе ла К. уби је на је почет ком овог месе-
ца, у поро дич ној кући у Про ле тер ској ули ци 
број 12, у којој су она и Бела живе ли. Уби-
ству је, по све му суде ћи, прет хо ди ла сва ђа 
супру жни ка, после које је Бела несрећ ној 
жени задао више уда ра ца по гла ви и телу, 
а затим је, како се прет по ста вља, зада вио. 

У тре нут ку уби ства Бела је, по незва нич-
ним инфор ма ци ја ма, био у алко хо ли са ном 
ста њу, а после зло чи на је, по све до че њу 
ком ши ја, позвао две њего ве и Гизе ли на 
кће ри које тако ђе живе у Теме ри ну и рекао 
им да мај ци није добро.

Одмах по дола ску у роди тељ ску кућу, оне 
су позва ле хит ну помоћ која је уско ро сти-
гла, али је, нажа лост, могла само да кон ста-
ту је Гизе ли ну смрт.

Т. И.
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АКТУЕЛНО

Из рада Тури стич ке орга ни за ци је Општи не Теме рин

СВЕ ТУРЕ НА ЈЕД НОМ МЕСТУ,
ФОТО-КОН КУРС ПУН ПОГО ДАК
Кра јем про шле годи не Тури стич ка орга ни за-

ци ја општи не Теме рин пот пи са ла је Мемо-
ран дум о сарад њи са Explo re Ser bian Tour 

за наци о нал ни букинг са циљем оку пља ња свих 
тури стич ких орга ни за ци ја на јед ном месту. Посе-
ти о ци ма ће нуди ти оби ла зак тури стич ких лока-
ли те та, међу који ма сво је место зау зи ма ју Парк 
при ро де „Јегрич ка“, Мађар ска зави чај на кућа 
„Тај хаз“, Дво рац Сечен, Етно-парк „Брв на ра“.

Пре ма речи ма дирек тор ке Мари не Ињац, у 
пла ну је да ове годи не орга ни зу ју про мо туре за 
нови на ре, како би пред ста ви ли нашу општи ну и 
њене тури стич ке потен ци ја ле.

- Постиг нут је дого вор ТО Теме рин и ТО 
Жабаљ, у циљу пове зи ва ња тури стич ке дести на-
ци је, с обзи ром на то  да се свр ста ва ју у реги ју 
Поти сја. Тако ђе, оно што је нека пола зна тач ка на 
овој мапи пута ка опо рав ку, јесте и план ”Вир ту-
ал не туре кроз Теме рин”, како би што боље про-
мо ви са ли тури стич ки про из вод.

Током годи не одр жа вао се низ on-line еду-
ка ци ја о уво ђе њу пор та ла е-тури ста, на нивоу 
Срби је. Путем њега се при ја вљу ју и одја вљу ју 
тури сти, пла ћа ју бора ви шне так се и кате го ри шу 
објек ти.

- Уво ђе њем е-тури сте, у при ли ци смо да кон-
стант но пра ти мо кре та ња бро ја ноће ња на тери-
то ри ји општи не Теме рин, па тако има ју ћи у виду 
тре нут ну епи де ми о ло шку ситу а ци ју про шле 
годи не је у нашој општи ни бора ви ло 1861 тури-
ста за раз ли ку од 2019. годи не када је у Теме ри ну 
за исти пери од ноћи ло њих 3718. – исти че Мари-
на Ињац.

Зна чај на ствар, коју не тре ба забо ра ви ти, је 
про је кат “Поста вља ње сао бра ћај не и тури стич-
ке сиг на ли за ци је”, коју је Тури стич ка орга ни за-
ци ја Општи не Теме рин поче ла да реа ли зу је у 
2020, а наста вља се и у овој годи ни. Поста вљен 
је одре ђе ни број табли на држав ним и локал ним 
путе ви ма, као и табле добро до шли це на ула зу у 
општи ну Теме рин.

По први пут ове годи не орга ни зо ван је фото-
кон курс са темом „Мој Теме рин у пра знич ном 
духу“. Ода зва ло се 39 уче сни ка са пре ко 100 
фото гра фи ја. Доде ље но је 5 награ да, а жири је 
био саста вљен од запо сле них у ТООТ уз вели ку 
помоћ фото гра фа Мир ја не Лукач. Прво место 
осво јио је Зол тан Вар га, са фото гра фи јом „Цен-
тар Теме ри на“, дру го место осво јио је Милош 
Родић, са фото гра фи јом „Пат ке на леду“, тре ће 
место при па ло је Дра га ну Гугле ти са фото гра-
фи јом „Вели ки парк“, четвр то место осво ји ла 
је Жужа на Мајо рош са фото гра фи јом „Све до 
неба“, док се фото гра фи ја „Деда Мраз“ ауто ра 
Шан до ра Медвец ког, нашла на петом месту.

Том при ли ком оста лим уче сни ци ма фото-кон-
кур са доде ље но је и 12 уте шних награ да и то: 
Ерже бе ти Тот, Дра га ни Нико лић Ралић, Жужа-
ни Сабо, Душа ну Дими ћу, Софи ји Гргић, Зора-
ну Мила но ви ћу, Лени Елек, Мар ку Радо њи ћу, 
Мелин ди Шкри ван, Иштва ну Пин те ру, Небој ши 
Анђе ли ћу и Сла ђа ни Чомић.

М. М.

Золтан Варга: Центар Темерина

Милош Родић: Патке на леду

Драган Гуглета: Велики парк
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СПОРТ

Фуд бал ски клубови сумирали билан с пре ла зног рока и спремно дочекују старт пролећног дела сезо не

КЛУ БО ВИ СПРЕМ НИ ЗА ПРО ЛЕЋ НЕ ИЗА ЗО ВЕ
- Мијић нај звуч ни је поја ча ње Сло ге – Рајић задо во љан пре ла зним роком Мла до сти – У ТСК-у веру-

ју да могу у виши ранг – Сири жа ни се махом осла ња ју на соп стве не сна ге

Бли жи се поче так про лећ ног 
дела првен ства (6. март) у 
лига ма, где се так ми че клу-

бо ви из наше општи не. При пре-
ме су ушле у завр шну фазу, а кроз 
при ја тељ ске утак ми це, тре не-
ри су сла га ли коц ки це моза и ка. 
Коли ко су у томе успе ли, пока за-
ће мече ви са бодов ним уло гом.

Пред фуд ба ле ри ма Сло ге је 
зада так да обез бе де опста нак у 
Вој во ђан ској лиги ‘’Југ’’. Нај звуч-
ни је поја ча ње је Пре драг Мијић 
(36), нека да шњи играч Пар ти-
за на, Спар та ка, руског Амка ра, 
Цемен та, ЧСК Пива ре, Мла до сти 
из Бач ког Јар ка... На листи новај-
ли ја су још гол ман Лука Гли шић 
и Милан Гру бо вић (Једин ство, 
Румен ка), Нико ла Шепа (ОФК 
Југо вић), Нема ња Кра го вић 
(Борац, Шај каш), Петар Мар ко-
вић (Нови Сад 1921, омла дин ци), 
Сте фан Куве ка ло вић (Сла ви ја) и 
Урош Топић (ЖСК).

- Осве жи ли смо тим, новај ли-
је су се брзо укло пи ле. Има мо 
одлич ну атмос фе ру у свла чи о-
ни ци, мом ци су једин стве ни и 
спрем ни да брод усме ре ка мир-
ној луци – рекао је Јован Бала-
бан, пред сед ник Сло ге.

У истој лиги, так ми че се и фуд-
ба ле ри Мла до сти из Бач ког Јар-
ка. На Лива ди ци је листу новај-
ли ја закљу чио Алек сан дар Ловре 
(ОФК Бечеј 1918), дефан зи вац 
рођен 1998. годи не. Про шао је 
шко лу Вој во ди не, потом сте-
као интер на ци о нал но иску ство 
на Кипру и у Аустри ји, ода кле је 
оти шао у Лозни цу, па наста вио у 

Рад нич ком из Зре ња ни на. Јесе-
нас је имао запа же ну мину та жу, 
оди грао је 16 мече ва за Бечеј це, 
пости гав ши голо ве про тив Једин-
ства (СП) и Бор ца (Саку ле). Пре 
њега, кон ку рен ци ју су зао штри ли 
гол ман Све то зар Боро је вић (Сло-
га), поврат ник Милош Сто ја ко-
вић (Мла дост, Бач ки Петро вац), 
Адис Кур ти ши (ОФК Бечеј 1918), 
Милан Вуле тић (ОФК Југо вић) и 
Вик тор Мило ва но вић (Црве на 
зве зда, Нови Сад).

- Задо во љан сам билан сом пре-
ла зног рока. Игра ће мо отво ре но 
у настав ку трке, на гол више, зато 
смо анга жо ва ли тро ји цу офан зи-
ва ца, али нисмо зане ма ри ли ни 
одбрам бе ни бедем – рекао је 
Ненад Рајић, тре нер Мла до сти.

Дру го пла си ра ни тим Ново-
сад ске лиге, теме рин ски ТСК, 

има шан се да се пла си ра у виши 
ранг. Новај ли је су гол ман Све-
ти слав Ива но вић (ЧСК Пива ра), 
Доми ник Илеш (ТСЦ, омла дин-
ци), Небој ша Дри нић (Модри-
ча), Милан Ђан ко вић (Једин ство, 
Румен ка), Вик тор Јова но вић 
и Лука Пан тош (Мла дост, Бач-
ки Јарак), Борис Бре жњак (ОФК 
Сириг) и Лазар Томић (Сло га, 
Теме рин), док се Балаж Пашка 
вра тио из Мађар ске и поно во је у 
ста ром јату.

- Ста бил ни смо у свим сег мен-
ти ма, клуб је на добром гла су. 
Два бода мање у одно су на воде-
ћи Ветер ник су надок на ди ва, тре-
ну так је да иско ра чи мо ка Вој во-
ђан ској лиги – каже пред сед ник 
Нико ла Лазић.

Током пау зе, било је доста 
про ме на у ОФК Сири гу. Нај пре 
је кор ми ло, после две годи не, 
напу стио тре нер Дра ган Мишко-
вић, а потом су, сход но зао кре ту 
у клуп ској поли ти ци, одре ше не 
руке доби ли сви игра чи са стра-
не. Први потез руко вод ства било 
је име но ва ње тре не ра, а пове ре-
ње је добио доса да шњи помоћ-
ник Небој ша Вулић, исто вре ме-
но стра тег омла дин ске еки пе, 
сход но томе одли чан позна ва лац 
кадра, који ће поне ти бре ме про-
лећ них иза зо ва. Вер ни матич ном 
клу бу, оста ли су Нема ња Наран-
чић, Душко Васић, Дра го мир 
Декић, Милан Вулић, Милош 
Раја чић, Срђан Бре жњак, Алек-

сан дар Мило ва но вић... Мре жу 
ће чува ти Сло бо дан Кизић, а у 
ста ро јато су се вра ти ли Рај ко 
Којо вић (ТСК) и Мар ко Гру ји чић 
(Хај дук, Бешка).

- Није било реал но да се укљу-
чи мо у бор бу за виши ранг, иако 
смо висо ко пла си ра ни, па смо 
одлу чи ли да шан су пру жи мо 
дома ћим сна га ма и тален то ва-
ним омла дин ци ма. Поно во су са 
нама Петар Јелић и Саво Ђукић, 
мом ци из Теме ри на, већ су били 
део при че и вра ти ли се на ста ру 
адре су – рекао је тре нер Небој ша 
Вулић.

Стре ле опти ми зма су ода пе те, 
сви оче ку ју да ће има ти раз ло га 
за задо вољ ство, почет ком јуна, 
када се буде под вла чи ла црта.

Текст и фото:
М. МЕНИ ЋА НИН

Небојша Вулић

Јован Балабан и Предраг Мијић
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