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Репу блич ки рефе рен дум за про ме ну Уста ва у обла сти пра во су ђа одр жан 16. јану а ра

ГРАЂА НИ ОПШТИ НЕ ТЕМЕ РИН 
ГЛА СА ЛИ ЗА ПРО МЕ НЕ УСТА ВА

Гла са ње спро ве де но на 31 бирач ком месту – Пра во гла са иско ри сти ло 8.614 гла са ча – Више од 
5.000 гра ђа на подр жа ло рефе рен дум – Савез војво ђан ских Мађа ра и Срп ска напред на стран ка у 
општи ни Теме рин задо вољ ни реул та ти ма рефе рен ду ма

На рефе рен ду му у Репу бли ци Срби ји, 
16. јану а ра, гра ђа ни су изгла са ли про ме ну 
Уста ва у обла сти пра во су ђа.  Пра во гла са 
на рефе рен ду му има ло је 6.510.323 бира ча 
који су се изја шња ва ли на нешто више од 
8.000 бирач ких места. 

Пита ње које се нала зи ло на гла сач ком 
листи ћу гла си ло је: „Да ли сте за потвр-
ђи ва ње Акта о про ме ни Уста ва Репу бли ке 
Срби је?“, уз пону ђе ње одго во ре – „да“ и 
„не”.

У општи ни Теме рин гла са ње се спро во-
ди ло на 31 бирач ком месту. 

Пре ма Изве шта ју о резул та ти ма гла са-
ња на репу блич ком рефе рен ду му одр жа-
ном 16. јану а ра 2022. годи не на тери то-
ри ји општи не Теме рин, који је утвр ди ла 
Општин ска избор на коми си ја, од 24.747 
гла са ча упи са них у бирач ки спи сак, на 
рефе рен ду му гла са ло је 8.614 гла са ча. За 
потвр ђи ва ње Акта о про ме ни Уста ва Репу-
бли ке Срби је гла са ло је 5.177 гра ђа на, док 
се 3.374 гла са ча изја сни ло про тив устав них 
про ме на. Нева же ћих гла сач ких листи ћа 
било је 63. 

Пре ма речи ма пред сед ни це коми си је за 
спро во ђе ње рефе рен ду ма Јасми не Гајић 
гла са ње је про те кло без инци де на та и 
непра вил но сти. 

– Гла са ње је спро ве де но у скла ду са 
Зако ном о рефе рен ду му и народ ној ини ци-
ја ти ви и упут стви ма за спро во ђе ње репу-
блич ког рефе рен ду ма Репу блич ке избор не 
коми си је. Није било при ја вље них инци де-
на та на гла сач ким мести ма и нису уоче не 
ника кве непра вил но сти у спро во ђе њу гла-
са ња – иста кла је Јасми на Гајић. 

Роберт Пастор, пред сед ник Месног 
одбо ра Саве за вој во ђан ских Мађа ра (СВМ) 
каже да су они задо вољ ни резул та ти ма 
рефе рен ду ма, а и при јат но изне на ђе ни 
изла зно шћу гла са ча. 

– Савез вој во ђан ских Мађа ра је имао 
став да се подр жи про ме на Уста ва. Сма тра-
мо да је то добро, јер ће суд ство бити сада 
више неза ви сно, а и тиме се уса гла ша ва мо 
са европ ским стан дар ди ма. Оду век смо 
били тог ста ва да је Срби ји место у Европ-
ској уни ји. Изла зност је била изне на ђу ју-
ће добра, јер за такве рефе рен ду ме људи 
углав ном сма тра ју да нису толи ко важни, а 
запра во јесу. Задо вољ ни смо резул та ти ма. 

И Општин ски одбор Срп ске напред не 
стран ке (ОО СНС) је задо во љан резул та-
ти ма, а пове ре ник ОО СНС Дејан Бра даш 
рекао је да га посеб но раду је што је рефе-
рен дум спро ве ден у демо крат ској атмос-

фе ри и без инци де на та. 
– Гра ђа ни општи не Теме рин има ли су 

при ли ку да се у неде љу, 16. јану ра, изја сне 
о устав ним про ме на ма у делу пра во су ђа, 
одно сно избо ра суди ја и јав них тужи ла ца. 
ОО СНС је задо во љан одзи вом гра ђа на на 
рефе рен ду му и чиње ни цом да су гра ђа-
ни иско ри сти ли сво је устав но пра во и, на 
један демо крат ски и сло бо дан начин, изне-
ли свој став о наве де ним устав ним про ме-

на ма. Већи на гра ђа на у нашој општи ни 
изја сни ла се за устав не про ме не које ће, 
веру јем, допри не ти већем сте пе ну вла да-
ви не пра ва и прав ној сигур но сти, а самим 
тим и даљем раз во ју и напрет ку нашег 
дру штва. Посеб но ме раду је чиње ни ца да 
је сам рефе рен дум спро ве ден у демо крат-
ској атмос фе ри и без ијед ног забе ле же ног 
инци ден та – нагла ша ва Бра даш. 

Т. К.

ЗА КОЈЕ СЕ ПРО МЕ НЕ ГЛА СА ЛО НА РЕФЕ РЕН ДУ МУ
У Уста ву се сада уво де нова пра ви ла у 

начи ну избо ра суди ја одно сно тужи ла ца. 
Њих више директ но неће бира ти пар ла-
мент. Скуп шти на Срби је ће сада изгла са ти 
по чети ри истак ну та прав ни ка који ће ући 
у састав Висо ког саве та суд ства, одно сно 
Држав ног већа тужи ла ца. Они ће затим, 

зајед но са оста лим чла но ви ма ова два 
тела (има их укуп но по 11) бира ти суди-
је и тужи о це. Уки да се и проб ни ман дат 
суди ја, па се они неће као до сада бира ти 
прво на три годи не већ на цео рад ни век, 
под усло вом да не пре кр ше нека од пра-
ви ла оба вља ња функ ци је из зако на.
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Зва нич на посе та мини стра и покра јин ског секре та ра фир ми „Пете фи ДОО“ Теме рин 

НЕДИ МО ВИЋ И БОЖИЋ
ОБИ ШЛИ „ПЕТЕ ФИ ДОО“

Мини стар и покра јин ски секре тар раз го ва ра ли са пре став ни ци ма фир ме о суб вен ци о ни са њу 
набав ке меха ни за ци је и новим кон кур си ма – У 2022. годи  ни већи буџет Покра јин ског секре та ри ја та 
за пољо при вре ду, водо при вре ду и шумар ство за 20 одсто

Мини стар пољо при вре де, шумар ства и 
водо при вре де Бра ни слав Неди мо-
вић и покра јин ски секре тар за пољо-

при вре ду, водо при вре ду и шумар ство Чедо-
мир Божић посе ти ли су 4. јану а ра  при вред но 
газдин ство „Пете фи ДОО“ Теме рин, које ради 
у саста ву Алмекс гру пе. Том при ли ком раз го-
ва ра ли су са вла сни ком Алмекс гру пе, дирек-
то ром фир ме „Пете фи ДОО“ и дру гим оку-
пље ним пољо при вред ни ци ма, а глав на тема 
билa je суб вен ци о ни са на набав ка меха ни за-
ци је са повра том од 50 одсто уло же них сред-
ста ва, нове кон курс не лини је, набав ка репро 
мате ри ја ла. 

Мини стар је иста као да је држа ва наба ви ла 
довољ но мине рал ног ђубри ва за пре хра ну 
хлеб ног жита. 

– У земља ма тако зва ног тре ћег све та ми смо 
нашли урее. Оче ку јем да негде кра јем јану а ра, 
почет ком фебру а ра прве коли чи не буду на рас-

по ла га њу срп ским пољо при вред ним про из во-
ђа чи ма. Мислим да онај ко буде хтео да баца 
уреу, а нико никог не може нате ра ти да то 
у ра ди, тај ће има ти довољ но тог ђубри ва. 

Покра јин ски секре тар за пољо при вре ду, 
водо при вре ду и шумар ство Чедо мир Божић 
каже да је буџет Покра јин ског секре та ри ја та 
за пољо при вре ду, водо при вре ду и шумар ство 
ове годи не већи за 20 одсто у одно су на прет-
ход ну.

– Гене рал но сви кон кур си су пове ћа ни на 
осно ву ана ли за које су рађе не, а и буџет  
По кра јин ског секре та ри ја та за пољо при вре-
ду, водо при вре ду и шумар ство је 20 одсто 
већи за ову годи ну у одно су на прет ход ну.
Нису нарав но сва сред ства усме ре на на пољо-
при вре ду, али већи део сва ка ко јесте. Вели ко 
је задо вољ ство посе ти ти ова ко вели ку ком па-
ни ју и дра го нам је што их има мо у покра ји ни, 
јер запо шља ва ју вели ки број рад ни ка, како из 

Теме ри на, тако и из целе покра ји не. 
Пред сед ник Општи не Теме рин Мла ден Зец 

иста као је важност уче шћа локал не само у пра-
ве, као посред ни ка изме ђу пољо при вед ни ка, 
мини стар ства и покра ји не. 

– Општи на Теме рин има 15.000 хек та ра 
обра ди ве повр ши не. Ми на нашој тери то ри ји 
има мо доста пољо при вре них газдин ста ва, 
око 1500. Алмекс је јед на од 20 при вред них 
субје ка та, која се бави пољо при вре дом на 
тери то ји наше општи не. Јако је важан кон такт 
Мини стар ства и Покра ји не, пре све га са 
локал ном само у ра вом, како бисмо нашим 
пољо при вред ни ци ма могли да помог не мо да 
апли ци ра ју и за покра јин ска и за репу блич ка 
сред ства, тако да смо у стал ном кон так ту и са 
мини стар ством и са пољо при вред ни ци ма. 

Дирек тор „Пете фи ДОО“ Теме рин Вла ди-
мир Сто јић каже да ће апли ци ра ти на наред-
ним држав ним и покра јин ским кон кур си ма и 
да им је у пла ну, уко ли ко доби ју сред ста ва, да 
их уло же у нову меха ни за ци ју.

– Обра ђу је мо 1700 хета ра земље, од чега 
900 у зеле ном систе му, ујед но има мо и фар му 
сви ња, капа ци те та око 10.000 товље ни ка. 
Ради мо ратар ско-повр тар ске кул ту ре. Посе та 
нам мно го зна чи, јер сазна је мо неке нове 
инфор ма ци је, нове ства ри, нове кон кур се, на 
које ћемо сва ка ко кон ку ри са ти и нада мо се да 
ће бити одо бре ни. Ови под сти ца ји нам мно го 
зна че. Уко ли ко доби је мо сред ства на тим кун-
кур си ма уло жи ће мо их у нову меха ни за ци ју.

Т. К.

ПРЕД У ЗЕ ЋЕ „ПЕТЕ ФИ ДОО“ ТЕМЕ РИН
ПРЕД У ЗЕ ЋЕ „Пете фи“ из Теме ри на је од 

2004. годи не у вла сни штву Алмек са. Основ-
не делат но сти су пољор пи вред на про из-
вод ња и фар ма сви ња. Око 1000 хек та ра у 
Теме ри ну је под систе мом за навод ња ва-
ње, где се про из во де семен ске кул ту ре 
соја, сун цо крет и куку руз, шеће ра на репа, 
затим повр ће – гра шак, бора ни ја, куку руз 
шеће рац, папри ка и слич но. У сарад њи са 
фабри ка ма за пре ра ду повр ћа, „Пете фи“ 

при зво ди и смр зну то и кон зер ви ра но повр-
ће. 

Фар ма сви ња „Пете фи“ нала зи се тако ђе 
у Теме ри ну, уда ље на 22 км од Новог Сада. 
На њој се годи шње пори зве де више од 
10.000 тов них сви ња. 

На овом има њу се нала зи и огра нак про-
да је пољо при вред не меха ни за ци је, као и 
пост про дај на слу жба и мага цин резрер-
вних дело ва са 4.000 арти ка ла. 
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Покра јин ски секре тар за пољо при вре ду, водо при вре ду и шумар ство Чедо мир Божић оби шао Теме рин

 ПОЧЕ ЛИ РАДО ВИ НА ИЗГРАД ЊИ
МАГИ СТРАЛ НОГ ЦЕВО ВО ДА

НА ИЗВО РИ ШТУ У СТА РОМ ЂУР ЂЕ ВУ
Вре до ност изград ње цево во да 115 мили о на дина ра – Покра јин ски секре тар за ову наме ну издво-

јио 40 мили о на дина ра, оста так сред ста ва обез бе ди ла Општи на Теме рин – Укуп на дужи на тра се је 
нешто више од пет кило ме та ра

Покра јин ски секре тар за пољо при вре-
ду, водо при вре ду и шумар ство Чедо-
мир Божић посе тио је 28. децем бра 

општи ну Теме рин пово дом почет ка радо ва 
на маги страл ном цево во ду од изво ри шта 
у МЗ Ста ро Ђур ђе во до инду стриј ске зоне 
број осам, на ула ску у Бач ки Јарак из прав-
ца Новог Сада. Изград њом овог цево во да у 
вели кој мери ће се попра ви ти водо снаб де-
ва ње у МЗ Ста ром Ђур ђе во и  Бач ки Јарак, 
што ће зна чај но допри не ти уна пре ђе њу 
ква ли те та живо та ста нов ни ка ових насе ља 
општи не Теме рин. 

Секре та ри јат је за ову наме ну издво јио 
40 мили о на дина ра, а секре тар Божић је 
овом при ли ком изра зио захвал ност руко-
вод ству Општи не Теме рин на сарад њи.

– Ја бих се захва лио пре све га руко вод-
ству Општи не Теме рин на доса да шњој 
сарад њи, актив но сти, апли ци ра њу на кон-
кур си ма Секре та ри ја та за пољо при вре ду, 
водо при вре ду и шумар ство. Секре та ри јат 
је издво јио 40 мили о на дина ра за поме-
ну ту инве сти ци ју. Укуп на дужи на тра се је 
нешто више од пет кило ме та ра. Почи ње 

од изво ри шта Ста ро Ђур ђе во, дуж Ново-
сад ске ули це, до рад не зоне у Бач ком 
Јар ку и тиме ће се омо гу ћи ти ква ли тет но 
водо снаб де ва ње, како за потре бе рад не 
зоне у Бач ком Јар ку, тако и за потро ша че 
који се нала зе дуж поме ну те тра се – обја-
шња ва Божић.

Буџет Покра јин ског секре та ри ја та за 
пољо при вре ду је зна чај но уве ћан у 2022. 
годи ни нагла сио је Божић и позвао руко-
вод ство општи не да наста ве да апли ци ра ју 
на кон кур се Секре та ри ја та. 

– Наста ви ће мо и наред не годи не да 
пома же мо општи ни Теме рин и овим путем 
пози вам руко вод ство општи не Теме рин 
да на наред ним кон кур си ма, већ у јану а ру 
месе цу, апли ци ра ју за водо вод ну мре жу 
или за дру ге потре бе у вези са водо снаб де-
ва њем, за про јек те у вези са кана ли за ци-
јом, за ата р ске путе ве и уре ђе ња и нарав но 
све пољо при вед ни ке из општи не Теме рин 
да апли ци ра ју на наше кон кур се, јер је заи-
ста буџет Секре та ри ја та за пољо при вре ду 
зна чај но већи у одно су на 2021. годи ну. 
Уку пан буџет за 2022. годи ну је 8.36 мили-

јар ди дина ра, док је про шле годи не био 6.9 
мили јар ди дина ра – пре ци зи ра Божић.

Укуп на вред ност изград ње овог цево во-
да изно си 115 мило на дина ра, а како каже 
пред сед ник Општи не Теме рин Мла ден 
Зец рок за завр ше так радо ва је 140 дана.

– Рад на зона број осам је нова зона од 
100 хек та ра коју пола ко опре ма мо. Вред-
ност изград ње овог цево во да изно си 115 
мили о на дина ра, 40 мили о на смо доби ли 
од Покра јин ског секре та ри ја та, док смо 
оста так обез бе ди ли из буџе та Општи не 
Теме рин. Рок за завр ше так ових радо ва је 
140 дана. Пот пи са ли смо и уго вор за про-
јект но-тех нич ку доку мен та ци ју за изград-
њу фабри ке воде. Када буде мо има ли тај 
про је кат, апли ци ра ће мо код Покра јин-
ског секре та ри ја та за сред ства како бисмо 
већ ове годи не поче ли изград њу фабри ке 
воде. Вред ност радо ва зави си ће од про-
јект но-тех нич ке доку мен та ци је, а про це-
њу је мо да ћемо фабри ку воде на тери то-
ри ји општи не Теме рин доби ти за неких 
годи ну и по дана – закљу чу је Зец.

С. К. 
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Уго во ри о изра ди про јект но-тех нич ке доку мен та ци је за изград њу фабри ке воде

ПРВИ КОРАК КА ИЗГРАД ЊИ 
ФАБРИ КЕ ВОДЕ

Уго во ре пот пи са ли декан При род но-мате ма тич ког факул те та Нови Сад Мили ца Пав ков Хрво је вић 
и дирек тор ЈКП Теме рин Жељ ко Џаку ла – За изра ду про јект но-тех нич ке доку мен та ци је издво је но 20 
мили о на дина ра 

Уго вор о изра ди про јект но-тех нич ке 
доку мен та ци је за изград њу фабри-
ке воде, у при су ству пред сед ни ка 

Општи не Теме рин Мла де на Зеца, пот пи са-
ли су декан ПМФ-а проф. др Мили ца Пав ков 
Хрво је вић и дирек тор ЈКП Теме рин Жељ ко 
Џаку ла. 

Ово је вели ки корак ка изград њи фабри-
ке воде, којa ће гра ђа ни ма општи не Теме-
рин омо гу ћи ти ква ли тет ни ју воду, а како 
др Мили ца Пав ков Хрво је вић исти че само 
струч ни и шко ло ва ни људи из обла сти 
зашти те живот не сре ди не и кон тро ле ква-
ли те та могу побољ ша ти ква ли тет живље ња 
гра ђа на.

– Морам да истак нем да сам задо вољ на 
што се конач но чује реч струч ња ка, јер наш 
факул тет, тач ни је департ ман са којег наши 
про фе со ри дола зе, шко лу је струч ња ке из 
обла сти зашти те живот не сре ди не и кон тро-
ле ква ли те та. Једи ни у земљи то ради мо и 
веру јем да ће ова кав један про је кат пока-
за ти да само струч ни и шко ло ва ни људи из 

ове обла сти могу да побољ ша ју ква ли тет 
живље ња гра ђа на, те сва ка ко и ваше општи-
не – нагла ша ва др Пав ков Хрво је вић.

Дирек тор Јав ног кому нал ног пред у зе ћа 
Теме рин Жељ ко Џаку ла изу зет но је поно сан 
што је део пот пи си ва ња овог уго во ра, а нада 
се да ће, ако све буде како пла ни ра ју, фабри-
ка бити пуште на у рад до кра ја 2023. годи не.

– Могу да кажем да сам дана шњим даном 
изу зет но поно сан што сам део пот пи си ва ња 
овог уго во ра и буду ћег про јек та изград ње 
фабри ке воде. Ово је први корак где ће се 
ура ди ти про јект но – тех нич ка доку мен та ци-
ја за буду ћу фабри ку и ако све буде по пла-
ну и обез бе де се сред ства, она би до кра ја 
2023. годи не могла бити пуште на и у рад – 
пре ци зи ра Џаку ла.

Поред пред сед ни ка  општи не пот пи си ва-
њу уго во ра је при су ство вао и истак ну ти про-
фе сор са При род но мате ма тич ког факу тле та 
док тор Божо Дал ма ци ја, који дода је да ће 
воде бити за све, јер се кроз про је кат води 
рачу на и о хидра у лич ном делу.

– Ваша општи на ће доби ти хиги јен ски 
исправ ну воду за пиће, неће више бити 
арсе на уну тра, биће ква ли тет на и оно што 
је нај бит ни је биће је увек довољ но, јер кроз 
про је кат се води рачу на и о хидра у лич ном 
делу, тако да запра во доби ће се ква ли тет на 
вода за пиће овом тех но ло ги јом коју нуди 
При род но мате ма тич ки факул тет – закљу чу-
је др Дал ма ци ја.

Пред сед ни к Општи не Теме рин Мла ден 
Зец том при ли ком изра зио је захвал ност 
Покра јиснкој вла ди на пру же ним сред стви-
ма.

– Општи на Теме рин годи на ма, да не 
кажем деце ни ја ма уна зад, има про блем 
са пија ћом водом, јер је реч о води која не 
испу ња ва стан дар де. Иско ри стио бих при-
ли ку да се захва лим Покра јин ској вла ди која 
је издво ји ла сред ства и за про јек то ва ње, а у 
наред ној годи ни ја се искре но надам да ће 
издво ји ти сред ства и за изград њу фабри ке 
воде – каже Зец.

С. К.
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У општи ни Теме рин више од 100 зара же них људи днев но

ЕПИ ДЕ МИ О ЛО ШКА СИТУ А ЦИ ЈА 
АЛАР МАНТ НА

Једи ни спас у вак ци на ци ји и при др жа ва њу свих про пи са них  ме ра – Мно го зара же них и међу док-
то ри ма – Лаба ра то ри ја ради само за хит не слу ча је ве, очно оде ље ње не ради, а гине ко ло ги ја ради у 
јед ној сме ни

Мину лих дана број зара же них на 
тери то ри ји општи ни Теме рин је у 
пора сту, а пре ма речи ма дирек то-

ра Дома здра вља Теме рин др Томи сла ва 
Угар ко ви ћа ситу а ци ја је алар мант на, а 
гра ђа ни би тре ба ли да се при др жа ва ју 
свих про пи са них мера.

– Број тести ра них и број пози тив них 
кре ће се као и на нивоу држа ве. Број зара-
же них на коро на ви рус је у пора сту и никад 
није било више пози тив них на днев ном 
нивоу – упо зо ра ва Угар ко вић. У про се ку 
днев но буде зара же но више од 100 људи, 
сре ћом па је реч углав ном о слу ча је ви ма 
са бла жом кли нич ком сли ком.Има мо 
посла са непред ви ди вим виру сом, па вас 
молим да пошту је те про пи са не мере и 
вак ци ни ше те се у што већем бро ју. Тре нут-
но је то једи ни спас.

Др Угар ко вић пору чу је да гра ђа ни не 
дола зе на тести ра ње чим осе те симп то ме, 
да саче ка ју бар три дана како се не би 
ства ра ле гужве.

– Уко ли ко осе ти те симп то ме попут тем-
пе ра ту ре, кашља, бола у грлу, иде те на 
тести ра ње само ако то потра је три дана, 
да не би ства ра ли гужву. Као и рани је, 
Ковид цен тар се нала зи у цен трал ној згра-
ди, дође те изме ђу 7 и 8 часо ва, доби је те 
број да не би чека ли и истог дана буде те 
збри ну ти. Уко ли ко се уста но ви да је осо ба 

зара же на, по нај но ви јем би тре ба ла да 
буде у изло ца и ји неде љу дана – дода је 
док тор.

Од почет ка вак ци на ци је, која је кре ну ла 
про шле годи не 20. јану а ра  до  са да,прву и 
дру гу дозу вак ци не при ми ло је око 60 
одсто гра ђа на, док је тре ћу тзв. бустер 
дозу доби ло  не што мање гра ђа на, око 35 
одсто. У нај ве ћем  бро ју  вак ци ни шу  се  ста-
ри ји  гра ђа ни  ко ји  вак ци ну  при ма ју у амбу-
лан ти, а за све  су гра ђа не  ко ји су  не по крет-
ни  о бе збе ђе не  су  е ки пе  ко је и зла зе  на  
те рен. До сада су се паци јен ти нај ви ше 
одлу чи ва ли за „Сино фарм“ вак ци ну. 

– Укуп но је у општи ни Теме рин прву и 
дру гу дозу вак ци не при ми ло око 60 одсто 
пуно лет ног ста нов ни штва, те је ситу а ци ја 
слич на као и у целој држа ви. Кад је реч о 
тре ћој дози, бустер дозу је при ми ло око 
35 одсто наших сугра ђа на – пре ци зи ра 
Угар ко вић.

Као и до сад, вак ци на ци ја  ста нов ни штва  
оп шти не  Те ме рин  се оба вља у Дому  здра-
вља  на спра ту, поред лабо ра то ри је, а на 
ра спо ла га њу  су „Сино фарм“, „Фај зер“ и  
„Спут њик“ вак ци не, које доби ја ју од Хиги-
јен ског заво да.

С. К.

РАД ОСТА ЛИХ
СЛУ ЖБИ ОТЕ ЖАН
ОСТА ЛЕ слу жбе у Дому здра вља 

Теме рин раде у оте жа ним усло ви ма, 
а др Угар ко вић наво ди да је та ква 
ситу а ци ја јер је доста здрав стве них 
рад ни ка  за ра же них, што им додат но 
оте жа ва рад.

– Општа прак са, Ковид цен тар и 
интер ни ста раде редов но.Кад је реч о 
слу жби за вак ци на ци ју, тре нут но 
ради само јед на док тор ка. Лабо ра то-
ри ја ради само за хит не слу ча је ве, јер 
су сви лабо ран ти боле сни, те ради 
само један док тор.Гине ко ло ги ја ради 
у јед ној сме ни, док је док тор ка на 
очном оде ље њу зара же на, те очно 
тре нут но не ради – наво ди дирек тор 
Дома здра вља.
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Пот пи са ни уго во ри за уна пре ђе ње енер гет ске ефи ка сно сти 

ДОДЕ ЉЕ НО 45 УГО ВО РА ЗА
СУБ ВЕН ЦИ О НИ СА ЊЕ ЗАМЕ НЕ СТО ЛА РИ ЈЕ

У све ча ној сали Скуп шти-
не општи не Теме рин 29. 
децем бра доде ље но је 45 

уго во ра за суб вен ци о ни са ње 
мера енер гет ске ефи ка сно сти. За 
ове наме не издво је но је чети ри 
мили о на дина ра, 2.5 мили о на из 
буџе та Општи не и 1.5 мили о на 
из Мини стар ства за енер ге ти ку.

Уго во ре је делио пред сед ник 
општи не Теме рин Мла ден Зец, 
који је том при ли ком иста као 
да је то један вид помо ћи гра-
ђа ни ма како би њихо ви домо ви 
били топли ји, а рачу ни за гре ја-
ње мањи.

– План је да сле де ће годи не 
кон ку ри ше мо за изо ла ци ју на 
кућа ма и фаса де, наста ви ће мо 
са суфи нан си ра њем сто ла ри-
је. Циљ нам је да помог не мо 
нашим сугра ђа ни ма да има ју 
мање рачу не за гре ја ње и да 
њихо ви домо ви буду енер гет ски 
ефи ка сни. Ове годи не је про-
це ду ра била мало сло же ни ја и 
неко ли ко пута је Мини стар ство 
за енер ге ти ку мења ло пра вил-
ник, па је био муко тр пан посао 
и за нас и за гра ђа не. Сада када 
смо први пут то све про шли, 
веру јем да ће наред на годи на 
бити мно го лак ша и да смо се 

мало ухо да ли, тако да пре по ру-
чу јем гра ђа ни ма да пра те сајт 
Општи не и локал не меди је сле-
де ће годи не, како би се инфор-
ми са ли кад ће бити кон кур си и 
да апли ци ра ју.  

Доде ли уго во ра при су ство-
вао је и пред сед ник Скуп шин-
те општи не Теме рин Роберт 

Пастор који је иста као зна чај ове 
врсте помо ћи за гра ђа не.

– Позна то је да су куће, не 
само у Теме ри ну, већи и у целој 
Срби ји рела тив но ста ре и да 
доста гра ђа на нема енер гет ски 

ефи ка сне домо ве. У Теме ри ну 
је пре ма некој мојој про це ни 
50% дома ћин ста ва такво. Ово 
ипак мно го олак ша ва људи-
ма, јер се финан си ра поло ви на 
изно са која је потреб на за про-
ме ну про зо ра и вра та. Заме ну 
сто ла ри је на сво јим домо ви ма 
ће гра ђа ни осе ти ти пре ко рачу-

на за гре ја ње, који ће сигур но 
бити ума ње ни око 20, а можда 
и више одсто.

Сне жа на Видо вић из Теме ри-
на каже да је ова помоћ под ста-
кла да про ме ни сто ла ри ју у свом 

дома ћин ству, иако је то оду век 
желе ла, али се на тај корак није 
рани је одлу чи ла, јер је то вели ка 
инве сти ци ја.

– Зна чај ове помо ћи за нас је 
више струк, прво што смо под-
стак ну ти да уоп ште и кон ку ри-
ше мо, наро чи то ми који смо то 
наме ра ва ли да ура ди мо, али се 
из ових или оних раз ло га нисмо 
рани је одли чи ли. Сви смо негде 
све сни да је изу зет но важно, у 
сми слу топло те стам бе ног објек-
та, енер гет ске ефка сно сти, прво 
кре ну ти од про зо ра, то је негде 
поче так све га. Зато смо вео ма 
задо вољ ни овом врстом помо-
ћи, јер нам је олак ши ца у сва ком 
сми слу.

Да је ова помоћ мно ги ма 
помо гла да се одлу че да раде 
сто ла ри ју све до чи и Мајо рош 
Геза из Теме ри на.

– Ова сред ства нису мала и 
вео ма смо захвал ни Општи ни 
Теме рин на овој врсти помо ћи, 
јер нам је у финан сиј ком сми слу 
мно го олак ша ла. Не бих сигур но 
радио сто ла ри ју на кући у 2022. 
годи ни да нисам добио ова 
сред ства, чекао бих нека боља 
вре ме на.

Т. К.
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Тра ди ци о нал на све ча на доде ла награ да људи ма из све та спо р та одр жа на 30. децем бра

НАГРА ЂЕ НО ОСАМ НАЈ БО ЉИХ 
СПОР ТИ СТА И СПОРТ СКИХ РАД НИ КА

Јед на награ да пост хум но доде ље на – За спо рт у општи ни Теме рин годи шње се издва ја око 23 
мили о на дина ра

У све ча ној сали Општи не Теме рин 
30. децем бра уру че не су награ де 
нај бо љим спор ти сти ма, спо рт ским 

рад ни ци ма и тре не ри ма са тери то ри-
је општи не Теме рин за 2021. годи ну. 
Награ де је уру чи вао пред сед ник Општи-
не Теме рин Мла ден Зец, а доде ље но је 
осам награ да.

За нај бо љу спор тист ки њу годи не про-
гла ше на је Ана Петро вић из Жен ског 
руко мет ног клу ба Теме рин, док је нај-
бо љи спор ти ста Зол тан Пете из Сто но-
те ни сер ског клу ба “Феро коп”. За нај бо-
љу мла ду спор тист ки њу про гла ше на је 
Ката ри на Ваја гић из Спорт ског удру же-
ња бори лач ких спор то ва “Тао С”, а награ-
ду за нај бо љег мла дог спор ти сту понео 
је Дар ко Адам из Џудо клу ба “ТСК”.

Доде ље на је награ да и за нај бо љег 
спорт ског рад ни ка, која је при па ла Мар-
ку Мени ћа ни ну, док је нај бо љи тре нер 
у 2021. годи ни Игор Павлик из Аики до 
и џиу-џицу клу ба “Хеан до”. Клуб који 

је сво јим тру дом и радом завре део да 
поне се награ ду за нај бо љи клуб у општи-
ни Теме рин је Кик-бокс клуб “Спар та”.

Пост хум но је доде ље на и награ да за 
живот но дело Пре дра гу Нова ко ви ћу, 
дуго го ди шњем игра чу и пред сед ни ку 
Шах клу ба “Теме рин”.

Том при ли ком пред сед ник Мла де Зец 
поже лео је сре ћу и успех свим спор ти-
сти ма и спорт ским рад ни ци ма у 2022. 
годи ни.

– Свим награ ђе ни ма желим мно го 
здра вља и спорт ских успе ха, да достиг-
не те циље ве које сте себи зацр та ли и да 
се опет на истом месту, истим пово дом, 
види мо опет. 

Награ ђе ни ма се обра тио и један од 
добит ни ка награ де, а то је пред сед-
ник Кик-бокс клу ба „Спар та“ Жељ ко 
Шобић нагла сив ши да Општи на Теме рин 
послед њих годи на мно го више сред ста-
ва издва ја за спорт. 

– Општи на Теме рин је пре по зна ла 

будућ ност у спо р ту и да деца тре ба да 
има ју актив но сти које им пру жа 36 клу-
бо ва на тери то ри ји општи не Теме рин, 
коли ко их тре нут но има. Послед њих 
неко ли ко годи на зна чај но је уве ћан 
буџет за спо рт, што се пре тог уве ћа ња, 
није деси ло више од 20 годи на. Веру јем 
да ће ти клу бо ви уло жи ти сва сред ства у 
ту децу, јер само тако могу да се постиг ну 
врхун ски резул та ти, које су неки клу бо ви 
и спор ти сти и пости гли, па су зато данас 
овде на доде ли награ да које су сво јим 
тру дом и радом заслу жи ли – иста као је 
Шобић. 

Под се ћа мо из буџе та Општи не се 
за спорт ске клу бо ве и Спорт ски савез 
Општи не Теме рин издва ја 17 мили о на 
дина ра годи шње, док се за школ ски спо-
рт издва ја пет мили о на дина ра. Поред 
тога доде љу ју се и сти пен ди је за нај бо ље 
спор ти сте и на кра ју годи не се доде љу ју 
награ де нај бо љи ма.

Т. К.
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Про сла вљен Божић - пра зник који сла ве вер ни ци по јули јан ском кален да ру

БОЖИЋ – ПРА ЗНИК МИРА И ЉУБА ВИ
Нај ра до сни ји пра зник свих хри шћа на – У поноћ, у свим пра во слав ним хра мо ви ма слу жи ла се 

литур ги ја – На Бад њи дан орга ни зо ва на и тра ди ци о нал на поде ла рибље чор бе

Божић је пра зник који сла ви 
рође ње Ису са Хри ста и за 
њега се везу ју број ни оби-

ча ји који дати ра ју из древ них 
вре ме на. Дари ва ње поло жај ни-
ка и ломље ње чесни це су неки 
од оби ча ја који су се одр жа ли 
до данас. Пра во слав ни вер ни-
ци сла ве Божић, нај ра до сни ји 
хри шћан ски пра зник, 7. јану а ра, 
који се по јули јан ском кален да ру 
про сла вља до 9. јану а ра уз тра-
ди ци о нал ни поздрав: Мир Бож-
ји, Хри стос се роди!

Тим пово дом пред сед ник 
Општи не Теме рин Мла ден Зец 
чести тао је свим пра во слав-
ним хри шћан ским вер ни ци ма 
Божић.

– Свим сво јим сугра ђа ни ма 
који пра зну ју по јули јан ском 
кален да ру, чести там Бад њи дан, 
Бад ње вече и Божић, уз нај и-
скре ни је жеље за добро здра-
вље, сре ћу, љубав и сло гу. Про-
ве ди те један од нај ве ћих и нај ра-
до сни јих хри шћан ских пра зни ка 
у кру гу сво јих нај дра жих, у миру 
и весе љу. Мир божи ји, Хри стос 
се роди  – пору чио је Зец.

Без обзи ра на број не оби ча је, 

Божић носи уни вер зал ну пору-
ку за све вер ни ке, рође ње Хри-
сто во тре ба про сла ви ти у миру 
и сло зи, опро сти ти дру ги ма и 
посве ти ти се сво јој поро ди ци. 
Циљ пра зни ка је да се на дан 
Божи ћа дође у цркву, при че сти 
се и дожи ви нај ве ћа радост.

У нашем наро ду Божић не 
може да се зами сли без уно ше-
ња бад ња ка у кућу и чесни це. То 
је сви ма зајед нич ко, али посто је 
оби ча ји веза ни за овај пра зник 
који се раз ли ку ју од места до 
места. 

Срп ска пра во слав на црква и 
вер ни ци 6. јану а ра про сла вља ју 
Бад њи дан и Бад ње вече, при-
пре ма ју ћи се тако за нај ра до сни-
ји хри шћан ски пра зник, Божић. 
Упр кос оте жа ним окол но сти ма 
због епи де ми о ло шке ситу а ци-
је, у општи ни Теме рин, вер ни ци 
су и ове годи не при су ство ва ли 
паље њу бад ња ка испред пра во-
слав них црка ва. Паље ње бад ња-
ка је дра ги оби чај на Бад ње вече 
и оба вља се са посеб ним пошто-
ва њем и у моли тви. 

Бад ње вече је један изве сни 
помен пре ци ма, који ма мно-
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ПРА ВА РЕЧ Пише: Мило ван Бала бан

Избо ри у Срби ји 2022. 
- трка за пред сед ни ка

Чиње ни ца да ће током ове годи не 
бити одр жа ни редов ни пред сед нич-
ки, бео град ски, као и ван ред ни пар-

ла мен тар ни избо ри гово ри да ће 2022.г. 
бити узбу дљи ва, како у поли тич ком тако и 
у сва ком дру гом сми слу. Како су пред сед-
нич ки избо ри про те клих деце ни ја били 
нај сна жни ји пока за тељ рас по ло же ња 
гра ђа на, али и због при ро де нашег поли-
тич ког систе ма и мен та ли те та дога ђај који је одре ђи вао даљи 
поли тич ки курс земље, у овој колум ни ћу се освр ну ти на трку у 
овој утак ми ци, као и на фено мен акту ел них и уоп ште но пред-
сед нич ких избо ра.

Већ више деце ни ја поли тич ка реал ност углав ном пока зу је да 
пред сед ник држа ве, уко ли ко је на челу нај ја че поли тич ке гру па-
ци је, пред ста вља цен трал ну поли тич ку фигу ру, око које се кон-
цен три ше поли тич ка сна га и пре по зна је леги тим ност одре ђе не 
поли ти ке. Оту да онај ко је убе дљив и наро ду при хва тљив као 
пред сед ник бива нерет ко узрок гаран ци је вла сти и на свим дру-
гим поли тич ким ниво и ма. Ово је био раз лог због чега су у про-
шло сти све поли тич ке гру па ци је (пози ци о не и опо зи ци о не) гро-
зни ча во тра жи ле кан ди да та који може бити пре по знат у наро ду 
и доби ти избо ре.

У про шло сти су трке за пред сед ни ка држа ве биле већи ном 
узбу дљи ве јер су акте ри били све сни важно сти резул та та. Ни 
данас акте ри ма не мањ ка свест о бит но сти овог про це са, али 
оно што је карак те ри стич но за акту ел ни тре ну так јесте недо ста-
так аде кват них кан ди да та на опо зи ци о ном поли тич ком спек тру. 
Иако се Алек сан дар Вучић још увек није конач но изја снио да ли 
ће ући у трку, не само еста бли шмент и члан ство стран ке већ и 
цело куп на поли тич ка јав ност не може да зами сли ко би могао 
бити кан ди дат СНС-а уко ли ко то не буде слу чај са акту ел ним 
пред сед ни ком држа ве. Са дру ге стра не због вели ке попу лар-
но сти Вучи ћа, као и сна ге и орга ни зо ва но сти поли тич ке стран ке 
коју пред во ди, како ства ри данас сто је било који опо зи ци о ни 
кан ди дат морао би да се суо чи са убе дљи вим пора зом, нај ве-
ро ват ни је у првом кру гу.

Убе дљив пораз може бити ком про ми ту ју ћи, не само у широ-
ком јав ном мње њу, већ и у уну тра шњим редо ви ма, што може 
губит ни ку да угро зи лидер ски поло жај и пози ци ју уну тар соп-
стве не политчке орга ни за ци је. Суо че на са таквим иза зо ви ма 
опо зи ци о на поли тич ка гру па ци ја оку пље на око ССП-ДС-НС-ПСГ 
још увек није обја ви ла могу ћег кан ди да та, иако се лици ти ра 
са мно гим стра нач ким и ван стра нач ким лич но сти ма. Са дру ге 
стра не на десном поли тич ком спек тру су истак ну ти кан ди да ти 
(Бошко Обра до вић, Милош Јова но вић), али сва ка ко не са уве-
ре њем да могу да побе де на избо ри ма, већ са циљем да кам-
па ња лиде ра, лич на кам па ња, подиг не улог и омо гу ћи медиј ску 
видљи вост, која ће омо гу ћи ти овим стран ка ма про бој у пар ла-
мент.

Све у све му може мо кон ста то ва ти да ће и ово го ди шњи пред-
сед нич ки избо ри има ти уло гу пока за те ља поли тич ке реал но сти 
у земљи. Међу тим, док је циљ вла да ју ће СНС исто вре ме но убе-
дљи ва побе да на пред сед нич ким и пар ла мен тар ним избо ри ма, 
дотле ће прак тич но сва опо зи ци ја бити скон цен три са на на пар-
ла мен тар не и бео град ске избо ре, наме ра ва ју ћи да ту постиг не 
успех и ство ри повољ ни је усло ве за даље дело ва ње. 

Коли ко ће у томе успе ти зави си у мно го ме, можда чак пре суд-
но, од анга жо ва ња вла да ју ће стран ке, од тога коли ко ће њена 
маши не ри ја бити ства ље на у погон, те са којим капа ци те том ће 
одра ди ти пред из бор ну кам па њу. У сва ком слу ча ју има још вре-
ме на, поли тич ка кам па ња тре ба тек да се захух та и уђе у финиш, 
али ипак морам кон ста то ва ти да би све сем побе де Вучи ћа у 
првом кру гу и осва ја ња апсо лут не већи не посла нич ких ман да та 
СНС-а на пар ла мен тар ним избо ри ма било вели ко изне на ђе ње.   

го дугу је мо, али и под се ћа ње 
на то коли ко је важна поро ди ца 
и сло га у њој. Тог дана се оба-
ве зно пости и трпе за изгле да 
нешто дру га чи је него ина че. Сам 
пост не под ра зу ме ва само пуко 
одри ца ње од мрсне хра не. Пост 
под ра зу ме ва и чиње ње добрих 
дела, што смо скло ни често и да 
забо ра ви мо.

У поноћ, у свим пра во слав ним 
хра мо ви ма, слу жи ла се литур ги-
ја, а Божић се доче као са нај у-
жим чла но ви ма поро ди це.

Након Божић ног поста, срп-
ске поро ди це тра ди ци о нал но 
спре ма ју бога ту и све ча ну трпе зу 
пуну разних, нај у ку сни јих сла них 
и слат ких ђако ни ја.

Поред Срп ске пра во слав не 
цркве, Божић 7. јану а ра про сла-
вља ју Руска пра во слав на црква, 
Јеру са лим ска патри јар ши ја, 

Све та Гора, ста ро ка лен дар ци у 
Грч кој и еги пат ски Коп ти, који 
пошту ју јули јан ски кален дар.

СПЦ и вер ни ци, Божић сла ве 
три дана. Дру ги дан Божи ћа је 
Сабор Пре све те Бого ро ди це, у 
знак захвал но сти што је роди ла 
Спа си те ља, док се тре ћег дана 
сла ви Све ти Сте фан.

У Срби ји је Божић од јула 2001. 
и јед но днев ни држав ни пра зник.

Божић се сма тра пра зни-
ком мира, хума но сти, добро те, 
поми ре ња и пра шта ња. Зато, у 
пра знич не дане не тре ба ника-
ко да забо ра ви мо на наше нај-
бли же срод ни ке, роди те ље, 
баке, деке, неког боле сног који-
ма су потреб не наша пажња и 
љубав. Упра во, на Божић тре ба 
да шири мо ту љубав и уно си мо 
радост у живо те.

С. Косановић

ДЕЉЕ ЊЕ РИБЉЕ ЧОР БЕ

У цен тру Теме ри на, на пла-
тоу испред Кул тур ног цен тра 
„Луки јан Мушиц ки“ Теме рин, 
и 6. јану а ра је орга ни зо ва-
на поде ла рибље чор бе, као 
што је то било и за като лич ки 
Божић. Рибља чор ба се кува-
ла и дели ла и у Сири гу, Бач-
ком Јар ку и Ста ром Ђур ђе ву. 

Чор бу у цен тру Теме ри на су 
дели ли пред сед ник Скуп шти-
не општи не Теме рин Роберт 
Пастор и пред сед ник Општи не 
Теме рин Мла ден Зец. Деље-
ње рибље чор бе се тра ди ци-
о нал но орга ни зу је годи на ма, 
а и ове годи не инте ре со ва ње 
гра ђа на је било вели ко.
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Кул тур ни живот гра ђа на општи не Теме рин у прет ход ној годи ни

ЖИВ НУО ДРУ ШТВЕ НИ И КУЛ ТУР НИ 
ЖИВОТ У ОПШТИ НИ ТЕМЕ РИН

Ула га ње у рекон струк ци ју Дома кул ту ре у Сири гу – Орга ни зо ва не две нове, вели ке мани фе ста ци је 
2021. годи не – Оства ре на сарад ња са Кул тур ним цен тром Нови Сад и Мати цом срп ском – Прет ход не 
годи не одр жа но мно го више кул тур них дога ђа ја него 2020. годи не

Кул ту ра је нај ви ше пре тр пе ла у доба 
пан де ми је, јер су мно ги кул тур ни дога-
ђа ји били отка за ни. Због ситу а ци је са 

коро ном кому ни ка ци ја међу људи ма је све-
де на на нај ма њу меру, а сушти на кул ту ре је 
упра во непо сред на интер ак ци ја.

Вре ме ван ред ног ста ња и огра ни че ног 
кре та ња, којем смо били све до ци током 
2020. годи не, може се опи са ти као ста ње 
шока, које је било под јед на ко тешко за ства-
ра о це, публи ку и све оне који про фе си о нал-
но пра те кул ту ру и умет ност. Кон цер ти без 
публи ке, изло жбе без све ча них отва ра ња и 
пред ста ве у полу пра зном гле да ли шту била 
је сли ка која се могла виде ти један изве стан 
пери од.

Кул тур ни живот Теме ри на ца је жив нуо 
про те кле годи не, те су љуби те љи умет но сти 
могли да ужи ва ју у разним дога ђа ји ма који 
су се одр жа ли и обе ле жи ли годи ну за нама. 
Пре ма речи ма чла ни це Општин ског већа 
заду же не за ресор кул ту ре Нине Срдић, 
про те кле годи не, упр кос све му, могу се 
издво ји ти дога ђа ји који су орга ни зо ва ни, а 
важе за вели ке и на понос су локал ној зајед-
ни ци.

– Са задо вољ ством могу да истак нем, да  
је 2021. годи на доне ла повра так у нор мал не 
токо ве, јер смо након пау зе у 2020. годи ни,  
у 2021. годи ни  огра ни зо ва ли нај ве ћу мани-
фе ста ци ју „Пасу љи ја ду“ која је била изу зет-

но посе ће на. Тако ђе, про шле годи не смо по 
први пут орг ни зо ва ли „Зим ске чаро ли је“ где 
је поста вље но кли за ли ште у цен тру Теме ри-
на уз пра те ћи божић ни и ново го ди шњи про-
грам – каже Срдић.

Општи на Теме рин је како дода је Срдић, 
финан сиј ски подр жа ла 22 мани фе ста ци је 
удру же ња гра ђа на из обла сти кул ту ре и 23 
мани фе ста ци је удру же ња гра ђа на у про те-
клој 2021. годи ни.

– Оно што  ми је посеб но дра го јесте да су 
све мани фе ста ци је које су биле пред ви ђе не 
пла ном и про гра мом рада општи не Теме-
рин, Кул тур ног цен тра „Луки јан Мушиц ки“ и 

Тури стич ке орга ни за ци је успе шно спро ве де-
не, обез бе ђе на су финан сиј ска сред ства која 
нису сма њи ва на у одно су на пред ви ђе на – 
наста вља Срдић. - Општи на Теме рин и ресор 
кул ту ре већ годи на ма негу ју успе шну сарад-
њу са свим невла ди ним огра ни за ци ја ма 
кроз финан сиј ску подр шку њихо вим акти-
вно сти ма те смо у 2021.  подр жа ли 22 мани-
фе са ци је удру же ња гра ђа на из обла сти кул-
ту ре и 23 мани фе ста ци је удру же ња гра ђа на.

Дом кул ту ре у Сири гу, Кул тур на ста ни ца у 
Бач ком Јар ку и Месна зајед ни ца Бач ки 
Јарак су одли чан при мер и пока за тељ на 
који начин и у којој  мери је посто ја ње ова-

ИЗ БУЏЕ ТА ЗА ОБЈЕК ТЕ КУЛ ТУ РЕ
ЧЛА НИ ЦА Општин ског већа под се ти ла 

је и на вели ке финан сиј ске под сти ца је 
које је Општи на про шле годи не омо гу ћи-
ла оста лим објек ти ма кул ту ре.

– Што се тиче оста лих обје ка та кул ту ре 
за Кул тур ни цен тар „Луки јан Мушиц ки“  
из општин ског буџе та је издво је но 
14.354.166 дина ра док је за Библи о те ку 
издво је но 31.233.012 дина ра за редов но 
функ ци о ни са ње уста но ва. Путем кон кур-
са Општи на је за суфи нан си ра ње ама тер-
ског кул тур ног ства ра ла штва и делат но-
сти удру же ња у обла сти кул ту ре издво ји-

ла 3.050.000 дина ра, док је за мани фе-
ста ци је и про јек те у обла сти кул ту ре 
издво ји ла 2.050.000 дина ра – наво ди 
Срдић. - Буџе том 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 издво је но 3.755.000 дина ра, док 
је за мани фе ста ци је издво је но било 
1.235.000 дина ра. Општи на је и ове годи-
не суфи нан си ра ла изда вач ку делат ност у 
изно су од 500.000 дина ра, док је цркве и 
вер ске зајед ни це суфи нан си ра ла у изно-
су  од 2.500.000 дина ра.



Среда, 26. јануар 2022.

13

КУЛТУРА

квих обје ка та зна ча јан за локал ну зајед ни-
цу, те чла ни ца Општин ског већа заду же на 
за ресор кул ту ре пре ци зи ра коли ко сред-
ста ва је било наме ње но упра во за ове 
објек те.

– На кон кур су Мини стра ства кул ту ре и 
инфор ми са ње „Гра до ви у фоку су“, Општи ни 
Теме рин доде ље но је 10 мили о на дина ра за 
рекон струк ци ју и доград њу Дома кулу ту ре у 
Сири гу, док је 500.000 дина ра доде ље но за 
про јект но – тех нич ку доку мен та ци ју за буду-
ћи обје кат  кул тур не ста ни це у Бач ком Јар ку. 
Из општин ског буџе та финан си ра на је обно-
ва фаса де на Месној зајед ни ци Бач ки Јарак, 
која је под зашти том Заво да за зашти ту спо-
ме ни ка кул ту ре, у изно су од 10.545.798 
дина ра, док је за енте ри јер издво је но 
480.000 дина ра – под вла чи Срдић.

Пре ма њеним речи ма, у наред ној годи ни 
пла ни ра на су сред ства за рекон струк ци ју 
енте ри је ра МЗ Бач ки Јарак, као и за рекон-
струк ци ју и надо град њу обје ка та МЗ Сириг. 
Дода ла је и да ће зна чај на сред ства бити 
наме ње на за изра ду про јект но-тех нич ке 
доку мен та ци је за рекон струк ци ју посто је ћег 
обје ка та и изград њу пави љо на за потре бе 
сред ње шко ле „Луки јан Мушиц ки“, као и за 
изра ду про јект но-тех ни чи ке доку мен та ци је 
за Култур ну ста ни цу у Бач ком Јар ку.

– У 2022. годи ни пла ни ра на је рекон стру-
к ција енте ри је ра Месне зајед ни це Бач ки 
Јарак у изно су од 8.5 милиона дина ра која 
ћемо издво ји ти из соп стве них сред ста ва, 
тако ђе пла ни ра на је рекон струк ци ја и надо-
град ња обје ка та Месне зајед ни це Сириг у 
изно су од 13.25 милиона – вели Срдић.

– Уко ли ко обез бе ди мо део сред ста ва од 
виших нивоа вла сти у пла ну је при сту па ње 
изра де про јект но – тех нич ке доку мен та ци је 
за рекон струк ци ју посто је ћег обје ка та и 
изград њу пави љо на за потре бе Сред ње 
шко ле „Луки јан Мушиц ки“. У току је изра да 
про јект но – тех ни чи ке доку мен та ци је за 
Култур ну ста ни цу у Бач ком Јар ку. Поред 
горе наве де ног у сарад њи са Ку лтур ним 
цен тром и Тури стич ком орга ни за ци јом одр-
жа ће се низ мани фе ста ци ја.

Што се тиче глав них мани фе ста ци ја одр-
жа них у 2021. годи ни у орга ни за ци ји Кул тур-
ног цен тра „Луки јан Мушиц ки“, дирек тор 
ове уста но ве Дра гић Томић нагла ша ва 

сарад њу коју су оства ри ли са Кул тур ним 
цен тром Нови Сад и Мати цом срп ском.

– Успо ста вље на је ква ли тет на сарад ња са 
Кул тур ним цен тром Новог Сада – као резул-
тат има ли смо изло жбу умет нич ких радо ва у 
нашој гале ри ји одмах након пре ми је ре у 
Новом Саду, тако ђе, вео ма ква ли тет на и 
успе шна сарад ња успо ста вље на је и са 
Мати цом срп ском – реа ли зо ва ли смо сери ју 
пре да ва ња у два циклу са. Овај сво је вр стан 
„исто риј ски вре ме плов“ вра тио нас је на 
моме нат у про шлост,  те нас спро вео  кроз 
два века исто ри је Мати це срп ске и живо пи-
сно доча рао сли ку токо ва коло ни за ци је у 
насе љи ма општи не Теме рин од 18 до 20 
века – опи су је Томић. 

Јед на од зна чај них мани фе ста ци ја на коју 
су како Томић обја шња ва поно сни је 
Џезленд фести вал, који је оку пио мно ге 
љуби те ље доброг џез зву ка.

– Још један дога ђај је при ву као вели ку 
пажњу наших сугра ђа на, а то је Џезленд 
фести вал џез музи ке који је одр жан по први 
пут у нашој општи ни и то  на три лока ци је – 
пла тоу испред гале ри је, базе ну и Зави чај ној 
кући Тај хаз. Кра јем окто бра у нашем Теме-

ри ну шири ла се душа Руси је,  наши сугра ђа-
ни има ли су ути сак да се макар на тре ну так 
нала зе на Црве ном тргу у Москви и слу ша ју 
пре ле пе руске ком по зи ци је, које је на пла-
тоу испред гале ри је Кул тур ног цен тра извео 
орке стар Умет нич ке шко ле „Мили Бала кир-
јев“ из Москве – са поно сом дода је Томић.

Про шле годи не љуби те љи био скоп ских 
про јек ци ја и позо ри шних пред ста ва има ли 
су при ли ку да ужи ва ју у фил му „Тома“ који 
гово ри о живо ту чуве ног ком по зи то ра и 
пева ча народ не музи ке Томе Здрав ко ви ћа. 
Крај годи не, Кул тур ни цен тар је додат но 
„зачи нио“ госто ва њем  Моно дра ме „Шта ме 
сна ђе“ у изво ђе њу јед не од нај по пу лар ни јих 
глу ми ца Анђел ке Прпић.

Кул тур ни цен тар у нову 2022. годи ну ула-
зи са мно го иде ја и пла но ва, које ће се како 
обја шња ва ју тру ди ти да на задо вољ ство 
љуби те ља умет но сти реа ли зу ју у што већој 
мери. У пла ну им је да пону да кул тур них 
актив но сти буде још инте ре сант ни ја и ква-
ли тет ни ја, док ће фокус ста ви ти и на побољ-
ша ње видљи во сти кул тур них актив но сти за 
све сугра ђа не.

С. Косановић
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Мани фе ста ци ја „Испе ци па реци“ у орга ни за ци ји Акти ва жена „Мај чи но кри ло“ одр жа на 28. децем бра 2021.

МИРИ СОМ И УКУ СОМ ДО ПРЕ ДА КА
Про је кат подр жао Завод за рав но прав ност поло ва – Све ча но сти при су ство ва ли пред сед ник Општи-

не Мла ден Зец, заме ник пред сед ни ка Дејан Бра даш и чла ни ца Општин ског већа Нина Срдић – Удру-
же ње делу је 42 годи не, а тре нут но оку пља 33 жене

Актив жена „Мај чи но кри ло“ из 
Теме ри на про шле годи не, 28. 
децем бра, орга ни зо вао је про је-

кат „Испе ци па реци“. Ову мани фе ста ци ју 
финан сиј ски је подр жао Завод за рав но-
прав ност поло ва.

На све ча но сти, поред чла но ва Удру же-
ња и љуби те ља добр ог уку са, при су ство-
ва ли су пред сед ник Општи не Теме рин 
Мла ден Зец, заме ник пред сед ни ка Дејан 

Бра даш и чла ни ца Општин ског већа заду-
же на за ресор кул ту ре Нина Срдић.

Због зна ча ја који тра ди ци о нал на хра-
на има у очу ва њу кул тур ног насле ђа јед-
не земље или зајед ни це, али и због очу-
ва ња разно вр сно сти исхра не, заме ник 
пред сед ни ка Дејан Бра даш је иста као да 
Општи на Темерин сва ке годи не финан-
сиј ски подр жи рад свих удру же ња која 
допри но се зајед ни ци на овај начин.

– Општи на Теме рин сва ке годи не, путем 
јав них пози ва, обез бе ђу је финан сиј ска 
сред ства за редо ван рад и актив но сти 
удру же ња и они су у свом раду нај ви ше 
осло ње ни на општи ну.  Дра го ми је да је 
про је кат „Испе ци па реци“, које реа ли зу је 
„Мај чи но кри ло“ из Теме ри на, подр жан 
и пре по знат од стра не Заво да за рав но-
прав ност поло ва и надам се да ће и дру ги 
про јек ти наших удру же ња у будућ но сти, 
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уз јача ње њихо вих кадров ских и тех нич-
ких капа ци те та, бити пре по зна ти као ква-
ли тет ни и кори сни за локал ну зајед ни цу, 
а самим тим наи ћи и на подр шку виших 
нивоа вла сти – исти че Бра даш. 

Циљ Акти ва жена је про мо ци ја и очу-
ва ње од забо ра ва вред но сти пре да ног 
рада, зајед ни штва и наци о нал не тра ди-
ци је. Поред стал ног рада у поро ди ци и на 
послу, како каже пред сед ник Акти ва жена 
„Мај чи но кри ло“ Дева Тепа вац, успе ле су 
да одво је вре ме и сачу ва ју од забо ра ва 
ста ра јела, она ко као што су то њихо ве 
баке ради ле. Она наво ди да је свр ха про-
јек та „Испе ци па реци“ да при ка же тра ди-
ци о нал на јела, упо ре ђу ју ћи их са јели ма 
која данас пра ве мла ди.

– Циљ про јек та је да се при ка жу ста ра 
тра ди ци о нал на јела, како се некад пра ви-
ло, као и јела која пра ве мла ди, која се пра-
ве на нешто бржи начин. Поен та је да се 
пока же мла ди ма шта се може пра ви ти на 
брзи ну, а за која јела тре ба више вре ме на. 
Иско ри сти ла бих при ли ку да се захва лим 
Деја ну Бра да шу, који ми је у овом про јек ту 

јако мно го помо гао. Све што нисам зна ла, 
обја снио ми је и усме рио ме како да орга-
ни зу јем јед ну ова кву мани фе ста ци ју. Све 
је дао од себе да ово данас изгле да ова ко 
– захвал на је Тепа вац.

Удру же ње бро ји 33 жене, раз ли чи те по 
годи на ма и дру штве ном ста ту су, углав-
ном пен зи о нер ке. Сви ма је зајед нич ко 
да има ју довољ но стр пље ња и воље да 

нау че и при ме не ста ре тра ди ци он лне 
рецеп те, али и да сво јим рука ма очу ва ју 
тра ди ци ју, кул ту ру и уче, како себе, тако 
и дру ге, о про шло сти наро да са овог под-
не бља. 

Редов но се ода зи ва ју на све веће мани-
фе ста ци је у општи ни Теме рин, наро чи то 
на оне које су хума ни тар ног карак те ра. 
Вео ма су актив не и могу да се похва ле да 
су за свој рад доби ле мно го при зна ња.

Срби су народ бога те, једин стве не кул-
ту ре и начи на живо та коме је кули нар-
ство ите ка ко зна ча јан вид кул ту ре. Љубав 
пре ма спре ма њу тра ди ци о нал них јела тј. 
кули нар ству које је некад било, чла ни це 
овог Удру же ња оку пу ло је пре 42 годи не 
и од тада насто је да сачу ва ју народ ну тра-
ди ци ју од забо ра ва.

Без обзи ра на то да ли се ради о запи-
си ма или усме ним пре да њи ма, јако је 
важно сачу ва ти од забо ра ва начин живо-
та у про шлим вре ме ни ма, јер тако шти ти-
мо аутен тич ност и иден ти те јед не зајед-
ни це. Тра ди ци ја и оби ча ји има ју важну 
уло гу у кул тур ној иден ти фи ка ци ји сва ког 
наро да.

С. Косановић

У ОПШТИ НИ ТЕМЕ РИН УКУП НО
СЕДАМ ЧУВА РА ТРА ДИ ЦИ ЈЕ
ТРА ДИ ЦИ О НАЛ НА зна ња и вешти-

не можда више нису нео п ход не, али 
пред ста вља ју део исто риј ског насле-
ђа које тре ба него ва ти и пре но си ти са 
гене ра ци је на гене ра ци ју. Како наво ди 
Бра даш, у општи ни Теме рин тре нут но 
делу је седам акти ва жена.

– На под руч ју општи не Теме рин делу-
је укуп но седам акти ва жена, које кроз 
сво ју делат ност про мо ви шу и чува ју од 
забо ра ва број не оби ча је, вешти не које 

су зад њих деце ни ја због убр за ног начи-
на живо та и нових тех но ло ги ја оста ле 
забо ра вље не. То се одно си пре све га на 
изра ду руч них руко тво ри на и тра ди ци-
о нал них јела, која су карак те ри стич на 
за ово под не бље. Сва ка ко поред свих 
ових ства ри, него ва ње зајед ни штва, 
хума ни тар ни рад и међу ге не ра циј ска 
соли дар ност су тако ђе вред но сти које 
се про мо ви шу кроз актив но сти ових 
удру же ња – закљу чу је Дејан Бра даш.
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Отво рен фото кон курс „Теме рин кроз објек тив за вре ме Зим ске чаро ли је“

НАЈ ЛЕП ШЕ ФОТО ГРА ФИ ЈЕ ТЕМЕ РИ НА 
КРОЗ ОБЈЕК ТИ В ГРА ЂА НА

Кон курс се одно си на фото гра фи је наста ле на тери то ри ји општи не наста ле у послед њих годи ну 
дана – При ја ве се могу посла ти до 15. фебру а ра – Обез бе ђе не награ де за ауто ре нај леп ших фото-
гра фи ја

Тури стич ка орга ни за ци ја општи не 
Теме рин рас пи са ла је фото кон курс 
„Теме рин кроз објек тив за вре ме 

Зим ске чаро ли је“, на који могу да уче-
ству ју сви гра ђа ни који су сво јим фото а-
па ра том или мобил ним теле фо ном забе-
ле жи ли пре по зна тљи ва места и лока-
ли те те у општи ни Теме рин у послед њих 
годи ну дана. 

Фото гра фи ја би тре ба ло да доча ра 
иден ти тет Теме ри на и њего ве пре по зна-
тљи ве сим бо ле, а уче сни ци ма се оста вља 
сло бо да да, у скла ду са зада том темом, 
изра зе сво је иде је и кре а тив ност и напра-
ве спој тра ди ци је и ино ва тив но сти, чиме 
ће кроз објек тив пред ста ви ти Теме рин у 
нај бо љем све тлу, наво ди се у кон кур су. 

На кон курс се могу при ја ви ти све фото-

гра фи је наста ле на тери то ри ји општи не 
Теме рин у послед њих годи ну дана, а циљ 
је да се про мо ви ше кулу тра, при род не 
лепо те и све оно што пред ста вља спе ци-
фич ност наше општи не, чиме би се про-
мо ви сао Теме рин и око ли на.

На кон курс могу уче ство ва ти сви ста ри-
ји од 18 годи на, из земље и ино стран ства, 
који се фото гра фи јом баве про фе си о нал-
но или ама тер ски, сем оних који су запо-
сле ни у орга ни ма и струч ним слу жба ма 
орга на општи не Теме рин. 

Посла те фото гра фи је оста ју у трај ном 
вла сни штву Тури стич ке орга ни за ци-
је општи не Теме рин. Оне које на себи 
буду има ле пот пис аутра неће бити при-
хва ће не, као ни оне које су про да те или 
кори шће не у мар ке тин шке, хума ни тар-

не или дру ге свр хе. 
Ауто ри могу да кон ку ри шу са мак си-

мал но 20 фото гра фи ја, а биће при хва ће-
не како оне усли ка не фото а па ра том, тако 
и оне усли ка не мобил ним теле фо ном. 

Сви радо ви мора ју бити про пи сно обе-
ле же ни, тако што о сва ком раду аутор 
тре ба при ли ком сла ња елек трон ске 
поште да у при ло гу озна чи фото гра фи ју 
и у тек сту наве де име и пре зи ме, као и 
лока ци ју фото гра фи са ња при ли ком при-
ја вљи ва ња (нпр. Фото гра фи ја број 1 – 
Петар Петро вић_Цен тар Теме ри на).

Заин те ре со ва ни при ја ве могу да поша-
љу на мејл tem tu ror g@hot mail.com  до 15. 
фебру а ра, а награ ђе не оче ку ју вред не 
награ де, наво ди се у кон ку ру су. 

Т. К.
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Једи ни пла ни нар ски клуб у општи ни Теме рин посто ји већ 42 годи не

„ОДР ЖА ЛА НАС ЈЕ ОГРОМ НА 
ЉУБАВ ПРЕ МА ПРИ РО ДИ“

Еки па „Наших нови на“ доно си при чу о једин стве ном пла ни нар ском удру же њу које посто ји у 
општи ни Теме рин

У про ле ће дав не 1981. годи не  пар љуби-
те ља при ро де на челу са сада покој ним 
Бран ком Срни ћем  саста ју се и орга ни зу-

ју дру штво које ће се оку пља ти љуби те ље при-
ро де и пеша че ња. Да би се јед на таква орга-
ни за ци ја одр жа ла била је у осно ви нео п ход на 
вели ка љубав пре ма при ро ди које не мањ ка 
ни дан-данас.

– У нашем клу бу који бро ји 70-ак чла но ва, 
пра ти мо про јек те, пра ти мо про ме не и нови-
не у нашем спор ту, пра ти мо актив но сти како 
наших, тако и дру гих дру шта ва, и тежи мо ка 
томе да оства ри мо што већи број акци ја у току 
кален дар ске годи не, и да те акци је задо во ље 
све чла но ве нашег дру штва – уво ди нас Љуби-
ца Дебе љач ки, бла гај ник и чла ни ца удру же-
ња.

Пла ни нар ски спорт ски клуб анга жу је два 
пла ни нар ска води ча, и јед ног Опе ра тив ног 
тре не ра, а како кажу стре ме ка томе да при-
ву ку још мла дих људи, који ће моћи у некој 
будућ но сти да пре у зму уло гу води ча и пове ду 
чла но ве у пла ни ну.

– Пред сед ник нашег дру штва је Ури Сан ди, 
коме ове годи не исти че први ман дат, а надам 
се и почи ње седе ћи . Од када је он на челу 
клу ба, сло бод но могу да кажем да се и сама 
Упра ва клу ба под мла ди ла, пости гли смо за нас 
вели ки успех, тако што смо при до би ли „плац“, 
где смо наме сти ли нашу пла нин ску кући цу, 
и где може мо несме та но да се оку пља мо и 
пла ни ра мо наше буду ће актив но сти – дода је 
Љуби ца.

У клу бу који бро ји 70-ак чла но ва, члан ство 
чини 20-ак деце и 20-ак сени о ра док се оста ли 
афир ми шу као вер ни вета ра ни, ста ри и иску-
сни пла ни на ри. 

– У про шло сти акце нат наших вете ра на пла-
ни на ра је био да се иде на веће пешач ке туре, 

и нису стре ми ли ка томе да осва ја ју вели ке 
врхо ве, већ да исте осва ја ју у вели ком дру-
штву. То су биле више поро дич не актив но сти 
уигра них еки па. Дола ском нових гене ра ци-
ја, доби ли смо и пар висо ко го ра ца који ма се 
сва ка ко поно си мо. Они су осва ја ли озбиљ ни је 
виси не, од којих ника ко не могу да издво јим 
један као посе бан – исти че Љуби ца.

ПСК Сириг сва ке годи не орга ни зу је основ-
ну пла ни нар ску обу ку за сво је нове чла но ве, а 
пре ма инструк ци ја ма  је Пла ни нар ског Саве за 
Срби је, када је сва ко  дру штво је у оба ве зи да 
сво је чла но ве еду ку је. У тој обу ци чла но ви при-
ку пља ју осно ве пла ни на ре ња, тек нешто мало 
упо зна ва ња са усло ви ма у пла ни ни и опре мом, 
а сва ко даље уса вр ша ва ње иде на ини ци ја ти ву 
поје дин ца, и њего ве жеље за спо зна јом. 

– Кон ди ци ја за пла ни на ре ње се сти че 
искљу чи во пла ни на ре њем, и то је врло јасна 
ствар. Увек знаш кога можеш да питаш за 

савет, и то све нека ко про сто вуче јед но дру го, 
пла ни на ре ње је сјај на ствар јер ниси увек ори-
јен ти сан на исте људе, што се круг познан ста ва 
јако шири, и што јако пуно ства ри можеш да 
„поку пиш“ од дру гих људи – каже Дебе љач ка.

Kорона,  као нео за о би ла зна став ка,  ути ца ла 
је на пла ни на ре у сми слу немо гућ но сти реа ли-
за ци је акци ја у ино стран ству, али како наво де 
из пла ни нар ског клу ба исто тако доне ла је и 
јед ну јако добру ствар, а то је да је при бли жи-
ла људе при ро ди.

– Пла но ви су нам спрем ни, и нада мо се да 
ће реа ли за ци ја наших актив но сти бити омо-
гу ће на у току ове годи не. Пла ни ра мо сва шта, 
што по Срби ји, тако ђе се нада мо некој Ита ли-
ји, Сло ве ни ји и Фран цу ској – нагла ша ва Љуби-
ца.  

Поред лока ли те та у Срби ји који нуде пра ву 
аван ту ру пла ни на ри ма, потреб но им је и мало 
рав ни це. То ужи ва ње у рав ни ци упра во пру жа 
тура „Јегрич ка - ста за ма Бран ка Срни ћа“.

– Наша  чуве на „Јегрич ка - ста за ма Бран ка 
Срни ћа“ одр жа ће се 10. апри ла. Шета ју се две 
ста зе, јед на је 7 км, где има мо зани мљив део 
пре ла ска реке чам цем, дужа ста за је 14 км, ту 
већ иду иску сни шета чи. У поврат ку са пеша-
че ња, чека мо госте са тра ди ци о нал ним пасу-
љем, добром атмос фе ром, игра ма без гра ни-
ца за децу, дру же њем. Ту је и кам по ва ње на 
нашем пла цу са децом, где деца сва шта могу 
да нау че о кам по ва њу, борав ку у при ро ди, и 
мислим да је то иску ство које заслу жу је сва-
ко дете. Дан пеша че ња у Срби ји, је тра ди ци-
о нал на акци ја Пла ни нар ског Саве за Срби је, 
ми је тако ђе реа ли зу је мо, с тим да су сва наша 
пеша че ња усме ре на на Јегрич ку, која је наша 
заме на за пла ни ну – каже за „Наше нови не“ 
Љуби ца Дебе љач ки.

М. Савић

ПОЗИВ
ЗА ПЛА НИ НА РЕ ЊЕ
ДА у ПСК Сириг увек има места за оне 

који воле и пошту ју при ро ду, све до чи и 
срда чан позив Љуби це Дебе љач ки да 
се сва ко ко жели може увек при дру жи-
ти њихо вим аван ту ра ма.

– Иско ри сти ћу при ли ку да још јед ном 
позо вем све љуби те ље при ро де да нам 
се при дру же, и сигур на сам да ће сва ко 
задо во љи ти сво је афи ни те те у сми слу 
пла ни на ре ња. Ми смо увек спрем ни да 
се дру жи мо, и да поде ли мо сво је зна ње 
и иску ства са дру ги ма – исти че Љуби ца.
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Темеринци са измењеним кадром 

ТРО ЈИ ЦА НОВАЈ ЛИ ЈА У СЛО ГИ
Играч ки кадар Сло ге из Теме ри на 

биће изме њен у настав ку трке на 
вој во ђан ском ‘’Југу’’. После бери-

ћет не јесе ни и одлич ног пла сма на, прво-
тим ци су били тра же ни. Папи ре су доби-
ли капи тен Васо Зелић (Цемент), нај бо љи 
стре лац Дар ко Гру јић, Мар ко Вујо вић и 
Бошко Папо вић (Поду на вац).
 Руко вод ство је било при мо ра но да реа гу-
је, па су у првом тала су сти гла тро ји ца 
новај ли ја.

Ненад Мар ја но вић, рођен је 1997. 
годи не, одлич но позна је лигу, јер дола зи 
из Цемен та. Иста гене ра ци ја је и вези ста 
Иван Кочиш (Његош, Лов ће нац), при дру-
жи ће се бра ту Срђа ну, од летос игра чу 
Сло ге. Љуби те љи ма фуд ба ла у теме рин-
ској општи ни је познат, пошто је током 
срп ско ли га шких дана носио дрес ком шиј-
ске Мла до сти. Потен ци јал је пре по знат у 
мла дом напа да чу Бра ни сла ву Ћели ћу 
(19), јесе нас стрел цу седам голо ва за 
ново сад ску Црве ну зве зду.

М. Мени ћа нин Иван Кочиш (фото: М. Менићанин)

Јарачани ангажовали капитално појачање за пролећну трку 

ЗЕЧЕ ВИЋ НА ЛИВА ДИ ЦИ
Све стан да је за бри са ње 

јесе њих мину са нео п ход-
но поја ча ти све лини је 

тима, Дејан Вуце ља, пред сед-
ник Мла до сти из Бач ког Јар ка, 
са сарад ни ци ма, вред но ради 
на скла па њу новог кадров ског 
моза и ка. Анга жо ва ње вези сте 
Тихо ми ра Зеца (РФК Нови Сад) 
наго ве сти ло је да Јара ча ни 
пра ве озбиљ ну при чу за про-
лећ ну трку на вој во ђан ском 
‘’Југу’’, док је дола зак Мар ка 
Зече ви ћа (Феникс 1995) потвр-
дио да ће пла во-бели скоц ка ти 
еки пу спо соб ну да напра ви 
иско рак из опа сне зоне.

– Тре нут на пози ци ја на табе-
ли је таква да нам нису потреб-
не новај ли је да бисмо доби ли 
кван ти тет, већ искљу чи во игра-
чи спо соб ни да доне су пре ва гу 
и изве ду нас из немир них вода. 
Чим смо сазна ли да је Зече вић 
добио зеле но све тло да напу-
сти срп ско ли га ша из Ста ре 
Пазо ве, сту пи ли смо с њим у 
кон такт, све сни да такав про-
фил напа да ча не сме мо да 
испу сти мо. На листи жеља је 
још име на, бли зу смо реа ли за-

ци је и неће мо дозво ли ти да 
испад не мо из лиге – каже 
Дејан Вуце ља, пред сед ник 
Мла до сти.

Иску сни напа дач је рођен 
1990. годи не. Јесе нас је на срп-
ско ли га шким тере ни ма пости-
гао чети ри гола, уз чети ри аси-
стен ци је. Током бога те кари је-
ре, укра ше не и супер ли га шким 
мече ви ма, носио је дрес ОФК 
Бач ке, Јаво ра, Новог Сада и 
Брат ства 1946.

– Леп пери од сам про вео у 
Феник су 1995, мало је недо ста-
ја ло да угра би мо јесе ње лово-
ри ке. Пла ни рао сам да оста-
нем и помог нем у бор би за 
пла сман у Прву лигу, али у 
међу вре ме ну сам решио пита-
ње стал ног рад ног одно са. 
Про це нио сам да бих посао 
тешко ускла дио са путо ва њем 
у Ста ру Пазо ву, а срп ско ли га-
шко так ми че ње не трпи импро-
ви за ци је. Мла дост је клуб 
бога те тра ди ци је, спре ман сам 
да иску ством помог нем у бор-
би за очу ва ње ста ту са – иста-
као је Мар ко Зече вић.

М. Мени ћа нинМарко Зечевић
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