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АКТУЕЛНО

У Србији расписани ванредни парламентарни избори за 3. април

СРПСКА НАПРЕДНА СТРАНКА
ПРВА ПРЕДАЛА ЛИСТУ
ЗА ПАРЛАМЕНТАРНЕ ИЗБОРЕ

П

редседник Србије Александар
Вучић је 15. фебруара, на Дан
државности Републике Србије, расписао ванредне парламентарне изборе,
који ће бити одржани 3. априла.
Од момента расписивања избора
политичке странке, коалиције и групе
грађана, које планирају да учествују у
предстојећим изборима, почеле су да
прикупљају потписе бирача.
Српска напредна странка (СНС) је у
Темерину прикупљала потписе на два
места, у Сиригу и у својим страначким
просторијама у Темерину, где је интересовање грађана за пружање подршке листи „Александар Вучић – заједно
можемо све“ било изузетно велико.
Потписе су до сада прикупили и Социјалистичка партија Србије, Савез војвођанских Мађара, Српска радикална странка,
Покрет обнове Краљевине Србије и коалиција НАДА (Национална демократска
иницијатива).
Српска напредна странка је прва предала листу Републичкој изборној комисији, чиме ће ова политичка опција на
изборима бити под редним бројем један.
Председник Општинског одбора СНС

у Темерину Дејан Брадаш изразио је
захвалност грађанима на подршци и
поверењу које су им указали.
– Интересовање грађана је било заиста
на високом нивоу. Очекујемо на предстојећим изборима велику подршку, као што
је била и у претходном периоду. Резултати које смо имали у протеклих неколико
година као и политика, коју су водили
председник Александар Вучић и Влада
Републике Србије, даје нам за право да
и на овим изборима можемо очекивати,
као и до сада, велику подршку грађана
наше земље.
На републичким изборима под редним
бројем два наћи ће се коалиција Социјалистичка партија Србије, Јединствена Србија и Зелени Србије, а председник Општинског одбора СПС у Темерину
Никола Ембер верује да ће на овим изборима освојити веће поверење грађана.
– Социјалистичка партија као једна
партија са дубоком традицијом, као партија која негује идеје социјалне правде и једнакости, државотворна партија,
заслужује пажњу на наредним изборима. Верујем да ће изборна листа „Ивица
Дачић – премијер Србије“ поверење гра-

ђана на предстојећим изборима задобити у већој мери него на претходним парламентарним изборима.
Подршком бирача је задовољан и
Савез војвођанских Мађара, који је за
једно после подне успео да прикупи преко 250 потписа.
– На изборима ћемо бити под редним
бројем три. Поручио бих бирачима да
мањинска питања и интересе, у нашем
случају Мађаре, најбоље може да представља управо мађарска странка, а ми
смо једина мађарска странка која самостално иде на изборе. На нашој листи
за народног посланика, на петом месту,
налази се наша суграђанка Розалија Екрес, тако да ће, верујемо, Темерин
имати свог представника у парламенту – каже Роберт Пастор испред странке
Савезa војвођанских Мађара у Темeрину.
Поред републичких избора 3. априла,
одржаће се и локални избори у следећим градовима и општинама: Београд,
Бор, Аранђеловац, Смедеревска Паланка, Лучани, Медвеђа, Књажевац, Бајина
Башта, Дољевац, Кула, Кладово, Мајданпек и Сечањ.
Т. К.
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На месту некадашње фарме свиња у Темрину ускоро почиње градња
највећег постројења за добијање струје из енергије сунца у Војводини

ЗА СОЛАРНУ ЕЛЕКТРАНУ ПРЕКО
ОСАМ МИЛИОНА ЕВРА

– У електрану капацитета 9,36 MW београдска компанија „Гобем“ улаже између осам и девет
милиона евра. – Радови почињу у марту, завршетак до краја године

Д

о краја ове године у Темерину ће
бити изграђен највећи погон за добијање електричне струје из енергије
сунца у Војводини, потврдио је за „Наше
новине“ оснивач и власник београдског
„Гобема“ Љубинко Гобељић. Капацитет
будуће фотонапонске соларне електране
која ће бити подигнута на месту некадашње фарме за узгој свиња, биће 9,36 MW,
а „Гобем“ ће у њену изградњу уложити
између осам и девет милиона евра.

СРУШЕНО 10.500 М2
СТАРИХ ОБЈЕКАТА
ДА би на време био припремљен
терен та градњу нове, супермодерне фотонапонске соларне електране,
„Гобем“ је ангажовао и додатне капацитете, захваљујући чему је у најкраћем
могућем року срушено и уклоњено 19
штала за узгој свиња укупне површине
од 10.500 метара квадратних.
– Почетак радова планирамо за другу
половину марта, а завршетак до краја ове
године – додао је Гобељић за наш лист. –
Биће то изузетно савремен објекат са нојмодернијом светском опремом за произ-
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водњу електричне струје из обновљивих
извора, у конкретном случају из енергије
сунца.
При избору опреме важну улогу ће
имати једна од најеминентнијих светских
кућа за ту област „Блумбeрг“, а електра-

на ће по завршетку радова бити прикључена на дистрибутивни систем електричне енергије и – изузев оне за сопствену
потрошњу – сву произведену струју предавати DSEE.
Урбанистичи пројекат за ову електра-
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ну који је израдио новосадски Студио за
архитектуру „Ламда Груп“ је, иначе, до
средине фебруара, био јавно презентован
на званичном интернет порталу Општине
Темерин, а да би градња могла да крену
на време, „Гобем“ је, у рекордном року,
обавио заиста обимне припремне радове.
Најпре је, да подсетимо, десетак дана
пре договореног термина (20. децембар
прошле године) испражњена фарма свиња која је задавало велике муке не само
мештанима Старог Ђурђева где је била
смештена, да би потом били срушени и
објекти у којима су оне гајене.

ТЕХНИЧКЕ
КАРАКТЕРИСТИКЕ
У оквиру градње нове електрaне
укупне снаге 9.36 MW превиђена је
монтажа 21.128 фотонапонских модула снаге 550 Wp по модулу. Изабрано
је 78 инвертора, снаге 120kW, чија је
улога да DC напон из излаза PV модула трансформишу у AC напон у прилагођеној мрежи. У саставу електране,
биће инсталирао и шест трафостаница
20/0.4kV од 1.600 kVA у сврху адекватног прикључка на дистрибутивну мрежу, као и два објекта за складиштење
електричне енергије.
– Заиста смо презадовољни што смо,
као друштвено одговорна компанија, у
координацији са локалном самоуправом
и другим државним органима, најпре
решили један за грађане Темерина веома
важан проблем – наглашава Гобељић. –
Још смо, међутим, задовољнији што баш
у тој општину сада улазимо у градњу једног заиста изузетног објекта који ће бити
у потпуности компатибилан са најмодернијим светским трендовима у производњи електричне енергије из обновљивих
извора.
Т. И.

ПРАВА РЕЧ

Пише: Милован Балабан

Избори 2022
– трка за парламент

К

онстатовао сам у прошлој колумни да председнички избори имају
огроман значај за политички правац у ком ће се кретати држава и друштво. Тада сам још рекао да политичка
реалност углавном показује да председник државе (уколико је на челу најјаче
политичке групације) представља централну политичку фигуру, око које се
концентрише политичка снага и препознаје легитимност одређене политике.
Дакле, састав парламента (као носиоца
законодавне власти) представља битан
фактор у креирању политике друштва.
Речју само симбиоза јаког председника
и превласти у парламенту даје спој који
одређеној политици омогућује креирање унутрашње и спољне стратегије, као
и спречавање, већих или мањих, уплива
мањинских парламентарних групација
на формулисање стратешких праваца и
политичких приоритета.
Отуда политичка борба за парламент
представља, са председничким изборима, део јединствене стратегије овладавања политичким простором, у циљу
обезбеђивања политичког легитимитета
за спровођење, на изборима представљене политичке агенде. На овогодишњим изборима имамо неколико листа
са шансама да уђу у парламент. Ипак,
рекао бих да се борба пре свега води, са
аспекта власти да се задржи апсолутна
већина у парламенту, док ће опозиције
покушати листу СНС-а да спусти, макар
за нијансу испод досадашњих резултата,
те да њена неоспорна победа буде процентуално испод очекивања. Ако је могуће да се Српска напредна странка спусти
значајно испод 50% гласова и тиме евентуално доведе у питање могућност самосталног формирања Владе.
По агенцији Фактор плус, од 31. јануара 2022., Српска напредна странка би
освојила 55,6 одсто гласова, коалиција
ССП–НС–ДС–ПСГ 13,3 одсто, гласова, а
СПС 9,2 одсто. Према резултатима исте
генције изборни праг би, уз напредњаке прошло пет или шест изборних листа.
Када узмемо у обзир резултате осталих
агенција, који СНС-у дају мањи проценат (нека истраживања спуштају ову
подршку до 42%) можемо закључити да
изборни праг прелазе и листа Заједно за
Србију - Еколошки устанак - Не давимо
Београд, а могуће и Заветници, те коалиција НАДА– ДСС–ПОКС (Двери и друго
крило ПОКС-а су по већини истраживања испод цензуса).
Када анализирамо резултате агенција

видимо да су они
у значајном делу
слични. Разлика је
делимично у процентима који се
дају, како владајућој странци тако и
опозиционим листама, при чему распоред снага остаје углавном исти. Дакле
пред ове изборе имамо две варијанте
расплета догађаја. Прва варијанта је да
листа СНС-а оствари резултал од око 50%
(проценат више или мање), који би јој уз
избор председника омогућио наставак
апсолутне политичке доминације. Друга
је освајање 42-45% гласова, што би опет
уз СПС-овских 7-9% (као и мањинске
листе) омогућило формирање стабилне владе, са неоспорним и пресудним
утицајем владајуће странке и коалиције,
али ипак принуђене да прави коалицију
(готово сигурно са СПС-ом), што до сада
није био случај (увлачење у владу других политичких фактора до сада је била
добра воља СНС-а).
право у ових 42-45% или 50%
подршке владајућој странци крије се кључ борбе, као и политичких циљева, како власти тако и опозиције. Наиме циљ власти је да задржи
ту магичну границу од око 50% како би
наставила политичку доминацију и задржала могућност да апсолутно самостално креира политички живот у земљи. Са
друге стране опозиција сматра да ће спуштањем СНС-а значајно испод 50% начети владајући апарат, те да ће, уз добар
резултат у Београду и на председничким
изборима, направити пукотине у систему са перспективом да наставља да га
урушава у наредном периоду.
Да закључимо, упркос сигурној
напредњачкој победи на парламентарних избора, трка ће бити занимљива.
Водиће се око неколико процената гласова, који треба да обезбеде, са једне
стране власти потврду њене политике
и континуитет доминације, што би проузроковало сигурност и релаксираност,
док са друге стране опозицији треба
да донесу добре почетне положаје за,
како они мисле, наставак евентуалног
слабљења власти чији се резултат треба
остварити на неким од наредних избора. Овога су свесни и једни и други, с
тим да се кључеви расплета ове занимљиве трке налазе у снази СНС-а, која
максимално употребљена у кампањи
може да донесе превагу у овој изборној
утакмици.

У
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Министарка Ирена Вујовић посетила општину Темерин

ПОЧЕЛО ПОШУМЉАВАЊЕ
СТАРОГ ПАРКА

За ову инвестицију издвојено око 4.4 милиона динара – У плану да се посади укупно 116 стабала
- Министарка нагласила да Темерин тек очекују велики пројекти

О

пштину Темерин 17. фебруара посетила је министарка заштите животне
средине Ирена Вујовић. Том приликом, заједно са председником Општине
Темерин Младеном Зецом, симболично
је засадила прво стабло у Старом парку у
Темерину, чиме је почела акција пошумљавања овог заштићеног добра треће категорије.
– Стари парк у Темерину је изузетно значајан, пре свега због своје историје, али
исто тако и степена заштите под којом је.
Садићемо преко 70 стабала старости око
10 година. То је веома значајно за овај
парк, јер је у плану да се он потпуно реконструише, за шта ће значајна средства бити
одвојена, а прва фаза је пошумљавање.
Када говоримо о пошумљавању, у претходној години смо се фокусирали на општине
са територије Војводине. Морам да истакнем да, од 38 јединица локлане самоуправе, 40 одсто пошумљавања је и отишло у
ове општине – објашњава Вујовић.
Она је истакла и да је пошумљавање
један од стубова зелене агенде којој су сви,
и у министарству и у Влади, веома посве-
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ИЗГЛЕД ПАРКА
ПРЕМА ПРОЈЕКТУ
ИЗГЛЕД парка ће добити сасвим нову,
другачију и лепшу магију, а у њему ће
сви грађани моћи подједнако да уживају, имајући у виду садржаје које ће
нудити.
– Унећемо нове садржаје, фронтални
део парка ће бити нека реплика француских стилова, унутрашњи ће бити
пејзажни, односно слободни, енглески
стил и ту ћемо имати и дечије игралиште, трим стазе и рекреативни простори. Имаћемо и мали дивљи део где ће
моћи да се проучава флора и фауна,
језеро ће бити очишћено и увешћемо
нове врсте биљака и животиња. Када
смо радили пројекат, био је замишљен
да не задовољи само потребе грађана
за шетњу, одмор, дружење већ да има
и тај рекреативни, забавни, едукативни, туристички садржај – каже за Наше
новине Адлешић.

ћени и да ће у наредном периоду више
средстава улагати у то.
– Трудићемо се да и у наредном периоду такође улажемо у пошумљавање. Био
је расписан и конкурс, он је сада завршен, комисија прегледа документацију и
видећемо које општине су освојиле средства, како би наставили са овом акцијом.
Пошумљавање је изузетно важна мера
када говоримо о борби са аеро загађењем,
односно за побољшање квалитета ваздуха, али исто тако и за земљиште и водне
токове. Повећање степена пошумљавања
је свакако један од стубова зелене агедне
којој смо сви веома посвећени, а она ће
свакако учинити бољи живот и животни
стандард сваког грађанина Србије. Још једном бих се захвалила руководству општине
Темерин што је одабрало овај парк да засади и нова стабла и да замени стара иструлела стабла – нагласила је министарка.
Према њеним речима Темерин очекују и
други важни пројекти, а најважнија је израда постројења за прераду отпадних вода са
пратећом канализационом мрежом.
– Темерин очекују изузетно велики про-
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јекти и на томе се интезивно ради, на
пројектовању недостајуће канализационе мреже, како би и након тога могли да
кренемо у изградњу постројења и како
би оно радило пуним капацитетом. Разговарала сам са председником општине
у вези са другим еколошким проблемима, а то су дивље депоније. Свакако кроз
конкурс, који ће наше министарство ускоро расписати, биће прилика да уклонимо
те депоније и да после, заједнички, сви
чувамо те локације како би остале чисте,
јер свакако морамо да негујемо природу.
Овај парк, који поседује ваша општина, је
бисер и право благо и зато ми је изузетно
драго што су представници општине, читаво руководство, управо кандидовали парк
за пројекат према Министарству заштите
животне средине.
Председник Општине Темерин Младен
Зец истакао је важност Старог парка за све
грађане општине.
– Овај парк датира још од краја 19. века
и он је јако значајан за грађане општине Темерин. Заједно са Министарством за
заштиту животне средине данас смо засадили 30 стабала црног бора, свиленог бора
и вретенастог граба. Прва фаза реконструкције Старог парка подразумева уклањање
126 постојећих стабала и садњу 76 лишћарских и четинарских садница. Укупна вредност ове инвестиције је 4.4 милиона динара, где је учешће министарства било 2.2
милиона, док је друга половина средстава
обезбеђена из буџета локалне самоуправе.
У наредном периоду у плану је да се
посади укупно 116 стабала што би, према
речима стручне координаторке на уређењу
Старог парка Мајде Адлешић, био еквивалент броју уклоњених стабала. За ове врсте
стабала су се одлучили, јер ти елементи
недостају парку каже Адлешић.

– Изабрали смо ове врсте, јер једноставно ти елементи недостају у парку. У наставку садимо још 46 стабала до оних 76 о
којима смо раније говорили. У плану је да
се посади 116 стабала, тако да ћемо имати
много већу добит у парку и бољу реакцију
целог пројекта на почетну ситуацију. Значи,
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практично негде еквивалент броју уклоњених стабала, толико ћемо имати посађених.
Од 1078 стабала у Старом парку, колико је пописано у процесу валоризације,
евидентирано је 294 као врло критична. У
првој фази пошумљавања биће уклоњено
126 стабала.
– Рашчишћавањем смо, нажалост, морали неколико четинара од постојећих да
елиминишемо, а временом су четинари
страдали због јако инвазивне активности лишћара, који су их просто угушили и
онемогућили да расту. Сад смо хтели да то
обновимо како бисмо и током зиме имали
нешто што је зелено, да бисмо поправили
климу и амбијент у парку зато што се борови доста добро сналазе на нашем земљишту, које је доста масно и тешко, али има и
високе подземне воде, које они добро подносе. Поред тога сам парк је амбијент за
рекреацију и опуштање тако да ће сви бактерициди и аеросоли, које борови одбацују, бити вишеструко корисни за посетиоце
парка – објашњава Адлешић.
Ове године, како каже координаторка
уређења, има доста тога да се уради у праку, а до краја године се очекује и почетак
уређења улазног дела парка.
– У договорима смо да се започне припрема првог улазног дела, партерног,
орнаментног уређења где су на реду прво
руже, које смо већ у једној количини обебзедили, а затим перас и остале биљке које
су планиране за тај потез. Надамо се да
ћемо испратити неки ритам који смо планирали да се ове године доста тога уради.
Т. К.
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Обележен Дан државности у Темерину, најбитнији датум
у политичком, културном и историјском календару Србије

СРЕТЕЊЕ - ДАН КАДА СЕ СРЕЋУ
ИСТОРИЈА И ДРЖАВА, ЗИМА И ЛЕТО
Тим поводом у Темерину одржан концерт ансабла Србских православних појаца, чувара српске
традиционалне музике - Председник Општине Темерин честитао свима суграђанима празник Србија брани слободољубље, као свој основни етички и уставно-правни принцип

J

едан од најзначајнијих датума
за историју Срба је 15. фебруар, будући да се њиме обележава Дан државности и Дан
уставности, а пада и на црквени
празник Сретење Господње. Србија обележава Дан државности 15.
и 16. фебруара, у знак сећања
на два важна историјска датума. Један је дан кад је на збору у
Орашцу 1804. године дигнут Први
српски устанак, као дан сећања
на почетак Српске револуције, а
други када је у Крагујевцу 1835.
године издат и заклетвом потврђен први Устав Књажевства Србије — Сретењски устав. Овај датум
је најбитнији датум у политичком,
културном и историјском календару Србије. Дан државности
Републике Србије, иако се празнује 15. и 16. фебруара, оба догађаја
су се десила на црквени празник
Сретење.
Овим поводом председник
Општине Темерин Младен Зец
честитао је свим грађанима празник и истакао значај овог датума
за нашу земљу.
– Данас је Дан државности
Србије, један од најбитнијих датума у календару наше земље. Дан
када смо посебно поносни на своје порекло, богату историју, славне претке, на своје писмо, заставу
и химну. На сва она обележја која
нас чине посебним међу остатком
света – наставља Зец. - Зато, свим
становницима Републике Србије честитам данашњи празник.
Чувајте и волите своју земљу, на
нама је да је оставимо у наслеђе
наредним поколењима и да их
научимо да се само једно место

на свету зове дом. Живела Србија!
Србија дословно брани слободољубље као свој основни етички
и уставно-правни принцип. На
Сретење 1835. године наши преци донели су први устав модерне
Србије, Сретењски устав, један
од најлибералнијих у тадашњој
Европи, који је значио почетак
пута ка стварању демократског
друштва и државе.
У Темерину овај важан датум
обележен је концертом ансамбла „Србских православних појаца“, који је одржан 12. фебруара
у препуној позоришној сали Културног центра „Ликјан Мушицки“ Темерин. Манифестацију је
организовао Културни центар,
под покровитељством Општине
Темерин, а млади људи, који чине

УСТАНАК ЗА СЛОБОДНУ
И САМОСТАЛНУ СРБИЈУ
НА Сретење, 1804. године,
Карађорђеви устаници окупили су се у Марићевића у Орашцу и означили почетак краја
вишевековне отоманске владавине у Србији и на Балкану.
Српска револуција је била прва
у низу револуција балканских
народа, којим је касније уследила и Грчака револуција,
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устанци у Влашкој, Молдавији, а проширила се и на остале
делове балканског полуострва. Устанике је водила визије
будуће слободне и самосталне
Србије, као модерне европске
државе. Први српски устанак
је угушен, али лавина коју је
покренуо била је незаустављива.

ЧУВАРИ СРПСКЕ
ТРАДИЦИОНАЛНЕ МУЗИКЕ

„СРБ СКИ православни појци“ су а капелa састав који се
бави очувањем српске традиционалне музике. У свом репертоару негује песме првенствено духовног, али и националног, етно и староградског карактера.
Као састав окупили су се 26.
новембра 2011. године када су
четири пријатеља, колеге са Теолошког факултета, решила да
даром за песму који поседују
улепшају црквена богослужења.
Како је идеја расла, ширио се
спектар песама, а како је расло
ангажовање овог састава, тако се
и број чланова повећавао. ПОЈЦИ данас броје десетак чланова.

Великим трудом и залагањем Србски православни појци постају незаобилазан део
многих световних окупљања,
а то препознаје и Његова Светост патријарх српски господин Иринеј и 31. октобра 2013.
године даје благослов у сваком
даљем њиховом раду на очувању српске музике.
Данас броје око десет чланова међу којима су поред теолога
и професори музике, правници,
филолози, комуниколози.
Идејни творац и оснивач „Србских православних појаца“ је
Марко Качаревић, док је Слава састава Света Тројица – Духови.

састав овог ансамбла, изводили
су духовну, националну и етно
музику, као део културног наслеђа Срба.
Према речима организатора
културних активности Божидара Пролића, ово није први пут
да ансамбл наступа у Темерину, а
сигуран је да ће и убудуће сарађивати, те да ће певати као и до сад
у препуној позоришној сали.
– Ово није први пут да „Србски

православни појци“ наступају код
нас, а сигуран сам да ћемо и убудуће сарађивати и имати прилику
да их видимо и чујемо. Темеринска публика јако лепо реагује на
овај ансамбл, а наш задатак је да
ослушнемо потребе наших суграђана и спроведемо у дело њихове
жеље. Ово је била идеална прилика да уживамо у традиционалној
музици – изричит је Пролић.
С. Косановић
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Председник Општине Темерин Младен Зец обишао радове на две локације у Старом Ђурђеву

РАДОВИ НА ПРОШИРЕЊУ ПУТА
КА ПРАВОСЛАВНОМ ГРОБЉУ
У СТАРОМ ЂУРЂЕВУ

За ову инвестицију издвојено скоро три милиона динара – Председник општине обишао и радове на
чишћењу атмосферског канала између улица Ђуре Јакшића и Гаврила Принципа у МЗ Старо Ђурђево

О

пштина Темерин инвестирала
је нешто мање од три милиона
динара у решење дугогодишњег
проблема код православног гробља у
Месној заједници Старо Ђурђево.

Наиме, дуги низ година проблем на
овој локацији чини недостатак паркинг
места, као и отежано мимоилажење, те
су у току радови на проширењу пута ка
гробљу и изградњи потпорног зида.

– Након што је у Његошевој улици урађен хабајући слој асфалта, пре неколико година, становници овог дела Старог
Ђурђева изразили су незадовољство што
није урађено и проширење паркинга код
гробља, те ће сада и овај проблем бити
решен, а грађани, верујемо, задовољнији - истакао је том приликом председник
општине Темерин Младен Зец.
Истога дана, председник је, са својим сарадницима, обишао и радове на
чишћењу атмосферског канала између
улица Ђуре Јакшића и Гаврила Принципа
у Старом Ђурђеву, дужине 225 метара.
Канал је, на молбу грађана, очишћен
први пут након 40 година, а уклоњено је
и шибље које се налазило уз канал, чиме
ће, како каже један од суграђана, квалитет живота Старођурђевчана, који живе
у близини ове локације, бити знатно
побољшан.
Е. Н. Н.
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Завршена реконструкција паркета у Спортској хали у Темерину

СПОРТСКА ХАЛА У ПУНОМ СЈАЈУ

Инвестиција вредна 10 милиона динара, од чега је Покрајински секретаријат за спорт и омладину
издвојио пет милона динара, а остатак средстава је обезбеђено из буџета локалне самоуправе – У
плану и замена столарије и столица у хали – Радове обишао председник Општине Темерин Младен
Зец и директор ЈКП-а „Темерин“ Жељко Џакула

Р

еконструкција паркета у Спортској
хали Основне школе „Петар Кочић“ у
Темерину почела је 12. јануара, а завршена је месец дана пре договореног рока.
Школа је аплицирала на конкурсу за
подополагачке радове које је расписао
Покрајински секретаријат за спорт и омладину.
Реч је о инвестицији вредној десет милиона динара, у којој је ресорни секретаријат
учествовао са пет милиона динара, а преостали део средстава обезбедила је локална
самоуправа.
Корисници спортске хале су, како ученици Основне школе „Петар Кочић“ из централног објекта, тако и ученици Средње
техничке школе „Лукијан Мушицки“, као
и многи клубови и спортисти из општине
Темерин. Паркет у хали је већ на појединим
местима дотрајао и постојала је потреба да
се санира и обнови. Овом санацијом је паркет обновљен, означен је терен и спреман
за даље спорске активнисти.
Управо поводом окончања радова на
паркету, Спортску халу су у уторак, 1. фебруара, обишли први човек локалне самоуправе Младен Зец, директор Јавног комуналног предузећа „Темерин“ Жељко Џакула и
Горан Савковић, представник фирме „Tron
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Tex“ из Новог Сада, која је била извођач
радова.
Према речима председника Општине
Темерин Младена Зеца, у плану им је да у
скоријој будућности замене столарију и столице у хали.

– Овај паркет је био заиста дотрајао те
смо, на захтев спортиста који овде тренирају, одлучили да ове године омогућимо
боље услове како за њих, тако и за школску децу која овде имају редовне часове
физичког васпитања. Надам се да ће ово
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улагање бити плодотворно и одразити се
на резултате наших спортиста – наставља
Зец. - У плану је и замена столарије и столица у хали, како бисмо у будућности имали
комплетан спортски објекат где ће моћи да
се одржавају велики спортски догађаји.
Паркет је био у јако лошем стању, због
чега је како каже директор Јавног комуналног предузећа „Темерин“ Жељко Џакула,
било битно да се реконструише и да сада
изгледа одлично.
– Замена паркета у овој хали задњи пут
је рађена 2005. године. Паркет је био тад
добро одрађен, али ипак зуб времена је
учинио своје. Имали смо одређене делове где је паркет потпуно пропао. Драго ми
је што је локална самоуправа заједно са
Секретаријатом за спорт обезбедила средства – додаје Џакула. - Тако да смо ушли у
реконструкцију комплетне замене паркета. Хала ће изгледати много лепше. Ово ће
бити, надам се, спортска дворана у којој ће
се одржавати велике утакмице и да ћемо
имати неке од ових клубова који ће можда
достићи и супер лигу.
Испред фирме „Tron Tex“ из Новог Сада
која је била извођач радова, обратио нам
се Горан Савковић који је прецизирао
датум када ће се одиграти прва утакмица
на новом паркету.
– Захваљујући сарадницима које имамо
овде у Спортском центру и пре свега директору Џакули, чија је жеља била да се прва
утакмица одигра већ 19. фебруара, ми смо
радили вредно и викендима, празницима
како би испоштовали захтев. По закону рок
за завршетак радова нам је 15. март, али

свакако да смо се трудили да се ипак одржи прва утакмица у предвиђеном термину
– наводи Савковић.
Директорка Основне школе „Петар
Кочић“ из Темерина Александра Мишковић изразила је захвалност Покрајинском
секретаријату за спорт и омладину и локалној самоуправи на препознатој потреби за
уређењем Спортске хале.
– У име свих корисника Спортске хале
захваљујем се Покрајинском секретару за
спорт и омладину Данету Басти и нашем
председнику Општине Младену Зецу на
обезбеђеним средствима и препознатој

АКТУЕЛНО

потреби за уређењем Спортске хале. Овом
инвестицијом су подржали нашу омладину
и обезбедили им лепше услове за вежбање, спортске активности, одрастање и очување здравља – закључује за „Наше новине“ директорка школе Мишковић.
Општина Темерин наставља са улагањима у развој спорта и спортске инфраструктуре, јер је један од циљева локалне самоуправе да нови и реконструисани спортски
објекти буду пуни младих грађана, да се
што више деце укључи у спортске активности.
С. Косановић
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На основу члана 76. Закона о култури (,,Сл. гласник РС” број 72/09, 13/16, 30/16-испр., 6/20,
47/2021 и 78/2021), члана 6. Одлуке о буџету општине Темерин за 2022. годину (“Сл. лист општине Темерин”, број 41/2021) и члана 2. Правилника о начину, критеријумима и мерилима за избор
пројеката у култури који се финансирају и суфинанасирају из буџета општине Темерин (“Сл. лист
општине Темерин”, број 2/2017),
Општинско веће општине Темерин, на 61. седници одржаној 21.02.2022. године,
расписује

КОНКУРС

за суфинансирање аматерског културно-уметничког стваралаштва и делатности
удружења у области културе у 2022. години
I ПРЕДМЕТ КОНКУРСА
Предмет конкурса је додела средстава за
суфинансирање програма и програмских активности које у континуитету током целе године
реализују удружења грађана (редовна делатност) чији се пројекти односе на област културе.
II ВИСИНА СРЕДСТАВА
Средства за суфинансирање програма и програмских активности удружења у култури, обезбеђена су Одлуком о буџету општине Темерин
за 2022. годину (“Сл. лист општине Темерин”,
број 41/2021) у оквиру раздела 4, функција 820,
конто 481-Дотације невладиним организацијама, позиција 164, у износу од 2.900.000,00
динара.
III ОПШТИ УСЛОВИ КОНКУРСА

• фотокопија Решења о регистрацији подносиоца пријаве код надлежног органа;
• фотокопија Потврде о пореском идентификационом броју;
• званичан доказ о рачуну код Управе за трезор;
• основни подаци о подносиоцу пријаве
(кратак историјат, подаци о стручним, односно уметничким капацитетима подносиоца
пријаве, значајни програми и пројекти које
је удружење реализовало у досадашњем
раду);
• детаљан опис програма за чије суфинансирање се подноси пријава - методе и начин
реализације, план и врсте активности, корисници обухваћени програмом и друго (приложити опис највише на две странице).
3. Рок за подношење пријава на конкурс је од
23. фебруара 2022. године до 23. марта 2022.
године.

1. Право учешћа на конкурсу имају удружења грађана регистрована у складу са важећим
4. Пријаве се подносе лично, предајом на
законским прописима, чији се пројекти односе
писарници Општинске управе у згради Општина област културе и чије је седиште на теритоне Темерин или путем поште на адресу:
рији општине Темерин.

Општина Темерин
2. Пријава на конкурс подноси се на обрасцу
Новосадска 326
Упитника за суфинансирање аматерског кул21235 Темерин
турно-уметничког стваралаштва и делатности
удружења грађана у области културе у 2022.
години, који је саставни део овог конкурса.
са назнаком: Општинска управа-Одељење
Пријава се може преузети у општини Темерин, за општу управу, друштвене делатности и
канцеларија број 1, или на интернет страници јавне службе
temerin.rs -одељак Култура.
- Конкурс за суфинансирање аматерског
Уз при јаву се обавезно подноси:
културно-уметничког стваралаштва и
делатности удружења у области културе
• фотокопија оснивачког акта (статута) удружења; у 2022. години 12
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5. Пријаве које се доставе након наведеног
рока, пријаве са непотпуном документацијом, пријаве послате путем факса или електронске поште, непотписане и неоверене
пријаве, као и пријаве корисника којима је
буџет општине Темерин током 2021. године
доделио средства , а који нису поднели извештај о њиховој реализацији и наменском
утрошку средстава, неће се узимати у разматрање.

документција се не враћа.

6. О избору пројеката по расписаном конкурсу одлучује Комисија за културно-уметничко
стваралаштво и делатност удружења у области културе ( у даљем тексту: Комисија) коју
образује Општинско веће.

Избор пројеката ће бити извршен у складу
са Правилником о начину, критеријумима и
мерилима за избор пројеката у култури који
се финансирају и суфинансирају из буџета
општине Темерин (“Сл. лист општине Темерин”, број 2/2017).

11. Конкурс се објављује у ,,Службеном листу
општине Темерин”, на званичној интернет
страници општине: temerin.rs у рубрици конкурси и огласи и у листу ,,Наше новине”, које
излазе на територији општине Темерин.
IV КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДОДЕЛУ НОВЧАНИХ
СРЕДСТАВА

7. Комисија разматра пријаве и у складу са
условима конкурса, сачињава предлог Одлу- Пројекти који се суфинансирају из буџета
ке о ибору пројеката који се суфинансирају Општине Темерин оцењиваће се на основу
из буџета општине Темерин и доставља пред- следећих критеријума:
лог Одлуке Општинском већу на усвајање у 1. усклађеност пројекта са општим интерероку од 30 дана од дана закључења Конкурса.
сом у култури, циљевима и приоритетима
конкурса;
Пре достављања предлога Одлуке, Комисија задржава право да од подносилаца који су 2. квалитет и садржајна иновативност пројекта;
благовремено поднели пријаве по потреби
затражи додатну документацију и информа3. капацитети потребни за реализацију проције.
јекта и то:
8. Одлуку о суфинансирању пројеката у култу(1) стручни капацитети,
ри из буџета општине Темерин по конкурсу
(2) неопходни ресурси;
доноси Општинско веће на основу предлога
Одлуке Комисије.
4. финансијски план-разрађеност, усклађеност са планом активности пројекта,
Одлука Општинског већа је коначна.
економичност и укљученост више извора
Општинско веће није обавезно да образлофинансирања;
жи своје одлуке.
Уговором између општине и корисника 5. степен утицаја пројекта на квалитет културног живота заједнице.
средстава уређују се права, обавезе и одговорности уговорних страна, начин реализовања програма, као и начин извештавања о РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
наменском трошењу средстава.
ОПШТИНА ТЕМЕРИН
9. Резултати конкурса се објављују на интер- ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
нет страници општине Темерин: temerin.rs - Број: 06-1/22-24-3-01
одељак Култура, најкасније у року од 60 дана Дана: 21.02.2022. године
ТЕМЕРИН
од дана завршетка подношења пријава.
10. Пријаве и приложена документација се
достављају у једном примерку. Конкурсна

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
МЛАДЕН ЗЕЦ, с.р.
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На основу члана 38. став 2. Закона о удружењима (‘’Службени гласник Републике Србије’’ број 51/2009,
99/2011- други закони и 44/2018-други закон), члана 6. Одлуке о буџету општине Темерин за 2022. годину (“Сл. лист општине Темерин”, број 41/2021) и члана 4. Правилника о критеријумима и поступку доделе средстава из буџета општине Темерин за дотације невладиним организацијама за спровођење програма и пројеката од јавног интереса ( “Сл. лист општине Темерин”, број 1/16),
Општинско веће општине Темерин, на 61. седници одржаној 21.02.2022. године,
расписује

ЈАВНИ КОНКУРС

за доделу средстава из буџета општине Темерин за суфинансирање програма
и пројеката од јавног интереса која реализују удружења грађана у 2022. години
I ПРЕДМЕТ КОНКУРСА
Предмет конкурса је додела средстава за суфинансирање програма, које у континуитету, током
целе године, реализују удружења грађана (РЕДОВНА ДЕЛАТНОСТ), а који су од јавног интереса за
општину Темерин.

• позиција 103, средства у износу од 830.000,00
динара
(програмска активност: Мере подршке руралном
развоју)
• позиција 106, средства у износу од 430.000,00
динара
(програмска активност: Промоција туристичке
понуде)
• позиција 124, средства у износу од 250.000,00
динара
(програмска активност: Заштита природе)
• позиција 149, средства у износу од 150.000,00
динара
(програмска активност: Подршка економском
развоју и промоцији предузетништва)

Под програмом од јавног интереса, нарочито се
сматрају програми у области: заштите животне
средине, локалног економског развоја, развоја
пољопривреде, здравствене заштите, социјалне
заштите, борачко-инвалидске заштите, заштите
лица са инвалидитетом, старих и беспомоћних
лица, хуманитарни програми, програми образовања, науке, информисања, програми заштите људIII ОПШТИ УСЛОВИ КОНКУРСА
ских права, заштите животиња, туристичке промоције и други програми у којима удружење, искљу1. На конкурсу могу да учествују удружења грађачиво и непосредно следи јавне потребе.
на регистрована у складу са Законом о удружењима (‘’Службени гласник Републике Србије’’ број
II ВИСИНА СРЕДСТАВА
51/2009, 99/2011- други закони и 44/2018-други
закон), чије је седиште на територији општине
Средства за суфинансирање програма из тачке I Темерин или на територији Јужно-Бачког округа, с
овог конкурса, обезбеђена су Одлуком о буџету тим да морају имати чланове са пребивлиштем на
општине Темерин за 2022. годину (“Сл. лист територији општине Темерин и да на територији
општине Темерин”, број 41/2021) у оквиру раз- општине Темерин нема таквог удружења (поднодела 4, конто 481 - Дотације невладиним органи- силац пријаве).
зацијама, а на следећим позицијамa:
• позиција 53, средства у износу од 1.120.000 2. Пријава на конкурс подноси се искључиво на
обрасцу Упитника за суфинансирање програма
динара
(програмска активност: Дневне услуге у заједни- удружења грађана у 2022. години, који је саставни део овог конкурса. Пријава се може преузети у
ци)
• позиција 55, средства у износу од 300.000,00 општини Темерин, канцеларија број 6, или на
интернет страници temerin.rs -одељак Култура.
динара
(програмска активност: Подршка реализацији
Уз пријаву се обавезно подноси:
програма Црвеног крста)
• позиција 86: средства у износу од 500.000,00
• фотокопија оснивачког акта (статута) удружења;
динара
(програмска активност: Услуге против пожарне • фотокопија Решења о регистрацији подносиоца
пријаве код надлежног органа;
заштите)
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• фотокопија Потврде о пореском идентификационом броју;
• званичан доказ о рачуну код Управе за трезор;
• основни подаци о подносиоцу пријаве (кратак
историјат, састав стручног руководећег кадра,
значајни програми и пројекти које је удружење
реализовало у досадашњем раду);
• детаљан опис програма за чије суфинансирање
се подноси пријава - методе и начин реализације, план и врсте активности, корисници обухваћени програмом и друго (приложити опис
највише на две странице).

КОНКУРСИ
задржава право да од подносилаца који су благовремено поднели пријаве по потреби затражи
додатну документацију и информације.
8. Одлуку о избору програма и пројеката који се
суфинансирају из буџета општине Темерин по конкурсу доноси Општинско веће на основу предлога
Одлуке Комисије.
Одлука Општинског већа је коначна.
Општинско веће није обавезно да образложи
своје одлуке.

За тачност података унетих у Упитник одговара
Уговором између општине и корисника средстаподносилац пријаве.
ва уређују се права, обавезе и одговорности уговорних страна, начин реализовања програма, као
3. Рок за подношење пријаве на конкурс је од 23. и начин извештавања о наменском трошењу средфебруара године до 09. марта 2022. године.
става.
4. Пријаве се подносе лично, предајом на писарници Општинске управе у згради Општине Темерин или путем поште на адресу:
Општина Темерин
Новосадска 326
21235 Темерин

9. Резултати конкурса се објављују на интернет
страници Општине Темерин: temerin.rs -одељак
Култура.

са назнаком: Општинска управа-Одељење за
општу управу, друштвене делатности и јавне
службе
-Конкурс за доделу средстава из буџета општине Темерин за суфинансирање програма и пројеката од јавног интереса која реализују удружења грађана у 2022. години

11. Конкурс се објављује у ,,Службеном листу
општине Темерин”, на званичној интернет страници општине: temerin.rs у рубрици конкурси и огласи и у листу ,,Наше новине”, које излазе на територији општине Темерин.

5. Пријаве које се доставе након наведеног рока,
пријаве са непотпуном документацијом, пријаве
послате путем факса или електронске поште,
непотписане и неоверене пријаве, као и пријаве
корисника којима је буџет општине Темерин током
2021. године доделио средства на име суфинансирања програма и пројеката, а који нису поднели
извештај о њиховој реализацији и наменском
утрошку средстава, неће се узимати у разматрање.

10. Пријаве и приложена документација не враћају се подносиоцима.

IV КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДОДЕЛУ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА
Мерила за избор пројеката одређена су у Правилнику о критеријумима и поступку доделе
средстава из буџета општине Темерин за дотације невладиним организацијама, за спровођење
програма и пројеката од јавног интереса (“Сл.
лист општине Темерин”, број 1/16), који се може
преузети са интернет странице Општине Темерин:
www.temerin.rs -одељак Култура.

6. О избору програма по расписаном конкурсу
одлучује Комисија за избор програма и пројеката ( РЕПУБЛИКА СРБИЈА
у даљем тексту: Комисија) коју образује Општин- АП ВОЈВОДИНА
ско веће.
ОПШТИНА ТЕМЕРИН
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
7. Комисија разматра пријаве и у складу са услови- Број: 06-1/22-24-5-01
ма конкурса, сачињава предлог Одлуке о ибору Дана: 21.02.2022. године
програма и пројеката који ће се суфинансирати из Т Е М Е Р И Н
буџета општине и доставља предлог Одлуке
Општинском већу на усвајање.
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Пре достављања предлога Одлуке, Комисија
МЛАДЕН ЗЕЦ, с.р.
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На основу члана 76. Закона о култури (,,Сл. гласник РС” број 72/09, 13/16, 30/16-испр., 6/20, 47/2021
и 78/2021), члана 6. Одлуке о буџету општине Темерин за 2022. годину (“Сл. лист општине Темерин”,
број 41/2021) и члана 2. Правилника о начину, критеријумима и мерилима за избор пројеката у
култури који се финансирају и суфинанасирају из буџета општине Темерин (“Сл. лист општине Темерин”, број 2/2017),
Општинско веће општине Темерин, на 61. седници одржаној 21.02..2022. године,
расписује

КОНКУРС
за суфинансирање манифестација и пројеката у култури у 2022. години
I ПРЕДМЕТ КОНКУРСА

• фотокопија Решења о регистрацији подносиоца пријаве код надлежног органа;

Предмет конкурса је додела средстава за • фотокопија Потврде о пореском идентификасуфинансирање манифестација и пројеката
ционом броју;
које реализују удружења грађана, чији се про• званичан доказ о рачуну код управе за трејекти односе на област културе.
зор;
• основни подаци о подносиоцу пријаве (кратак историјат, подаци о стручним, односно
уметничким капацитетима подносиоца приСредства за суфинансирање манифестација и
јаве, значајни програми и пројекти које је
пројеката у култури, обезбеђена су Одлуком о
удружење реализовало у досадашњем раду);
буџету општине Темерин за 2022. годину (“Сл.
• детаљан опис програма за чије суфинансилист општине Темерин”, број 41/2021) у оквирање се подноси пријава - методе и начин
ру раздела 4, функција 820, конто 481-Дотације
реализације, план и врсте активности, кориневладиним организацијама, позиција 164, у
сници обухваћени програмом и друго (приизносу од 2.100.000,00 динара.
ложити опис највише на две странице).
II ВИСИНА СРЕДСТАВА

III ОПШТИ УСЛОВИ КОНКУРСА

3. Рок за подношење пријава на конкурс је од
23. фебруара 2022. године до 23. марта 2022.
1. Право учешћа на конкурсу имају удружења године.
грађана регистрована у складу са важећим
законским прописима, чији се пројекти односе 4. Пријаве се подносе лично, предајом на
на област културе и чије је седиште на терито- писарници Општинске управе у згради Општирији општине Темерин.
не Темерин или путем поште на адресу:
2. Пријава на конкурс подноси се на обрасцу
Општина Темерин
Упитника за суфинансирање манифестација/
Новосадска 326
пројеката у култури у 2022. години, који је
21235 Темерин
саставни део овог конкурса. Пријава се може
преузети у општини Темерин, канцеларија број
6, или на интернет страници temerin.rs -одељак са назнаком: Општинска управа-Одељење
Култура.
за општу управу, друштвене делатности и
јавне службе
Уз пријаву се обавезно подноси:
• фотокопија оснивачког акта (статута) удруже- - Конкурс за суфинансирање манифестација
и пројеката у култури у 2022. години ња;
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5. Пријаве које се доставе после наведеног
рока, пријаве са непотпуном документацијом,
пријаве послате путем факса или електронске
поште, непотписане и неоверене пријаве, као и
пријаве корисника којима је буџет општине
Темерин током 2021. године доделио средства,
а који нису поднели извештај о њиховој реализацији и наменском утрошку средстава, неће се
узимати у разматрање.
6. О избору пројеката по расписаном конкурсу
одлучује Комисија за културно-уметничко стваралаштво и делатност удружења у области културе (у даљем тексту: Комисија) коју образује
Општинско веће.

11. Конкурс се објављује у ,,Службеном листу
општине Темерин”, на званичној интернет страници општине: temerin.rs у рубрици конкурси и
огласи и у листу ,,Наше новине” које излазе на
територији општине Темерин.
IV КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДОДЕЛУ НОВЧАНИХ
СРЕДСТАВА
Избор пројеката ће бити извршен у складу са Правилником о начину, критеријумима
и мерилима за избор пројеката у култури који
се финансирају и суфинанасирају из буџета
општине Темерин (“Сл. лист општине Темерин”,
број 2/2017).

7. Комисија разматра пријаве и у складу са
Пројекти који се суфинансирају из буџета
условима конкурса, сачињава предлог Одлуке
Општине Темерин оцењиваће се на основу слео ибору пројеката који се суфинансирају из
дећих критеријума:
буџета општине Темерин и доставља предлог
Одлуке Општинском већу на усвајање у року
1. усклађеност пројекта са општим интересом
од 30 дана од дана закључења Конкурса.
у култури, циљевима и приоритетима конкурса;
Пре достављања предлога Одлуке, Комисија
2. квалитет и садржајна иновативност пројекзадржава право да од подносилаца који су блата;
говремено поднели пријаве по потреби затражи додатну документацију и информације.
3. капацитети потребни за реализацију про8. Одлуку о суфинансирању пројеката у култури из буџета општине Темерин по конкурсу
доноси Општинско веће на основу предлога
Одлуке Комисије.
Одлука Општинског већа је коначна.
Општинско веће није обавезно да образложи
своје одлуке.

јекта и то:

(1) стручни капацитети,
(2) неопходни ресурси;
4. финансијски план-разрађеност, усклађеност са планом активности пројекта, економичност и укљученост више извора финансирања;

5. степен утицаја пројекта на квалитет културУговором између општине и корисника средног живота заједнице.
става уређују се права, обавезе и одговорности
уговорних страна, начин реализовања програма, као и начин извештавања о наменском троРЕПУБЛИКА СРБИЈА
шењу средстава.
АП ВОЈВОДИНА
9. Резултати конкурса се објављују на интернет ОПШТИНА ТЕМЕРИН
страници општине Темерин: temerin.rs - оде- ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
љак Култура, најкасније у року од 60 дана од Број: 06-1/22-24-4-01
Дана: 21.02.2022. године
дана завршетка подношења пријава.
ТЕМЕРИН
10. Пријаве и приложена документација се
достављају у једном примерку. Конкурсна документција се не враћа.

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
МЛАДЕН ЗЕЦ, с.р.
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На основу члана 38. став 2. Закона о удружењима (‘’Службени гласник Републике Србије’’ број
51/2009, 99/2011- други закони и 44/2018-други закон), члана 6. Одлуке о буџету општине Темерин
за 2022. годину (“Сл. лист општине Темерин”, број 41/2021) и члана 4. Правилника о критеријумима
и поступку доделе средстава из буџета општине Темерин за дотације невладиним организацијама
за спровођење програма и пројеката од јавног интереса (“Сл. лист општине Темерин”, број 1/16),
Општинско веће општине Темерин, на 61. седници одржаној 21.02.2022. године,
расписује

ЈАВНИ КОНКУРС

суфинансирање манифестација удружења грађана у 2022. години
I ПРЕДМЕТ КОНКУРСА
Предмет конкурса је додела средстава за
суфинансирање манифестација које реализују
удружења грађана, а које су од јавног интереса
за општину Темерин.
II ВИСИНА СРЕДСТАВА

ђана регистрована у складу са Законом о
удружењима (“Службени гласник РС”, број
51/2009, 99/2011- други закони и 44/2018други закон), чије је седиште на територији
општине Темерин или на територији ЈужноБачког округа, с тим да морају имати чланове
са пребивлиштем на територији општине
Темерин и да на територији општине Темерин
нема таквог удружења (подносилац пријаве).

Средства за суфинансирање манифестација
из тачке I овог конкурса, обезбеђена су Одлуком о буџету општине Темерин за 2022. годину 2. Подносилац пријаве може поднети само једну пријаву на конкурс.
(“Сл. лист општине Темерин”, број 41/2021) у
оквиру раздела 4, конто 481 - Дотације невладиним организацијама, а на следећим 3. Пријава на конкурс подноси се искључиво на
обрасцу Упитника за суфинансирање манипозицијамa:
фестација удружења грађана у 2022. години, који је саставни део овог конкурса. Прија• позиција 53, средства у износу од 130.000,00
ва се може преузети у општини Темерин,
динара
канцеларија број 6, или на интернет страници
(програмска активност: Дневне услуге у заједtemerin.rs - одељак Култура.
ници)
• позиција 55, средства у износу од 100.000,00
Уз пријаву се обавезно подноси:
динара
(програмска активност: Подршка реализацији
• фотокопија оснивачког акта (статута) удружепрограма Црвеног крста)
ња;
• позиција 103, средства у износу од 370.000,00
•
фотокопија Решења о регистрацији подносиодинара
ца пријаве код надлежног органа;
(програмска активност: Мере подршке рурал•
фотокопија Потврде о пореском идентификаном развоју)
ционом броју;
• позиција 106, средства у износу од 460.000,00
•
званичан доказ о рачуну код Управе за трединара
зор;
(програмска активност: Промоција туристичке
•
основни подаци о подносиоцу пријаве (крапонуде)
так историјат, састав стручног руководећег
• позиција 124, средства у износу од 325.000,00
кадра, значајни програми и пројекти које је
динара
удружење реализовало у досадашњем раду);
(програмска активност: Заштита природе)
• детаљан опис пројекта за чије суфинансирање се подноси пријава (методе и начин
III ОПШТИ УСЛОВИ КОНКУРСА
реализације, план и врсте активности, кори1. На конкурсу могу да учествују удружења грасници обухваћени програмом и друго - при18
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ложити опис највише на две странице).
За тачност података унетих у Упитник одговара подносилац пријаве.
4. Рок за подношење пријаве на конкурс је од
23. фебруара 2022. године до 09. марта 2022.
године.

по конкурсу доноси Општинско веће на основу
предлога Одлуке Комисије.
Одлука Општинског већа је коначна.
Општинско веће није обавезно да образложи
своје одлуке.

Уговором између општине и корисника средста
ва уређују се права, обавезе и одговорности
5. Пријаве се подносе лично, предајом на
уго
ворних страна, начин реализовања програписарници Општинске управе у згради Општима и пројеката, као и начин извештавања о
не Темерин или путем поште на адресу:
наменском трошењу средстава.
Општина Темерин
Новосадска 326
21235 Темерин

10. Резултати конкурса се објављују на интернет страници Општине Темерин: temerin.rs одељак Култура.

са назнаком:Општинска управа-Одељење за 11. Пријаве и приложена документација не
општу управу, друштвене делатности и јав- враћају се подносиоцима.
не службе
12. Конкурс се објављује у ,,Службеном листу
КОНКУРС ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ МАНИФЕСТА- општине Темерин”, на званичној интернет страЦИЈА УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА У 2022. ГОДИНИ
ници општине: temerin.rs у рубрици конкурси и
огласи и у листу ,,Наше новине”, које излазе на
6. Пријаве које се доставе након наведеног територији општине Темерин.
рока, пријаве са непотпуном документацијом,
пријаве послате путем факса или електронске
IV КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДОДЕЛУ НОВЧАНИХ
поште, непотписане и неоверене пријаве, као и СРЕДСТАВА
пријаве корисника којима је буџет општине
Темерин током 2021. године доделио средства
Мерила за избор пројеката одређена су у
на име финансирања и суфинансирања програма и пројеката, а који нису поднели извештај о Правилнику о критеријумима и поступку додењиховој реализацији и наменском утрошку ле средстава из буџета општине Темерин за
дотације невладиним организацијама, за
средстава, неће се узимти у разматрање.
спровођење програма и пројеката од јавног
7. О избору пројеката по расписаном конкур- интереса (“Сл. лист општине Темерин”, број
су одлучује Комисија за избор програма и про- 1/16), који се може преузети са интернет страјеката ( у даљем тексту: Комисија) коју образује нице Општине Темерин: www.temerin.rs -одељак Култура.
Општинско веће.
8. Комисија разматра пријаве и у складу са
условима конкурса, сачињава предлог Одлуке
о избору програма и пројеката, који ће се суфинансирати из буџета општине и доставља предлог Одлуке Општинском већу на усвајање.
Пре достављања предлога Одлуке, Комисија
задржава право да од подносилаца који су благовремено поднели пријаве по потреби затражи додатну документцију и информације.
9. Одлуку о избору програма и пројеката који
се суфинансирају из буџета општине Темерин

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ТЕМЕРИН
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број:06-1/22-24-6-01
Дана:21.02.2022. године
ТЕМЕРИН
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
МЛАДЕН ЗЕЦ, с.р.
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На основу чл. 18. и 19. Закона о јавном информисању и медијима („Службени гласник РС”, бр. 83/14, 58/15 и
12/16 – аутентично тумачење), Решења Комисије за контролу државне помоћи, број: 401-00-00052/2022-01/3 од
11.02.2022. године, Уредбе о условима и критеријумима усклађености државне помоћи у области јавног информисања („Службени гласник РС”, бр. 9/22), Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања („Службени гласник РС“, број: 16/16 и 8/17), Одлуке о буџету општине Темерин
за 2022 годину (“Службени лист општине Темерин”, број 41/2021), Закључка Општинског већа општине Темерин о
расписивању Конкурса за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања на територији општине Темерин у 2022. години, број: 06-1/22-24-2-01 од 21.02.2022. године и члана 65. став
1. Пословника Општинског већа Општине Темерин (“Службени лист општине Темерин”, број 15/2020), Општинско
веће општине Темерин, на 61. седници одржаној дана 21.02.2022. године, расписује
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за суфинансирање проjеката производње медијских садржаја из области jавног
информисања на територији општине Темерин у 2022. години
I НАМЕНА СРЕДСТАВА И ИЗНОС
Конкурс се расписује ради суфинансирања производње
медијских садржаја из области јавног информисања који
доприносе истинитом, непристрасном, правовременом и
потпуном информисању свих грађана општине Темерин;
подизању квалитета информисања особа са инвалидитетом и припадника других мањинских група; заштити и развоју људских права и демократије; унапређивању правне и
социјалне државе; слободном развоју личности и заштити
деце и развоју културног и уметничког стваралаштва; развоју образовања, укључујући и медијску писменост као део
образовног система; развоју науке, спорта и физичке културе; заштити животне средине и здравља људи; унапређивању медијског и новинарског професионализма и осталих
медијских садржаја који доприносе задовољавању потреба
грађана општине Темерин за информацијама и садржајима
из свих области живота, без дискриминације.
Одлуком о буџету општине Темерин за 2022. годину (“Службени лист општине Темерин”, број 41/2021) опредељена су средства за суфинансирање пројеката производње
медијских садржаја из области јавног информисања у износу од 6.000.000,00 динара.
Најмањи износ средстава који се може одобрити по пројекту износи 50.000,00 динара, а највећи износ средстава по
пројекту је 2.500.000,00 динара.
У складу са Уредбом о условима и критеријумима усклађености државне помоћи у области јавног информисања
(“Службени гласник РС”, бр. 9/22, у даљем тексту Уредба),
државна помоћ се сматра усклађеном уколико се додељује
учеснику на тржишту који се не налази у поступку повраћаја државне или de minimis помоћи, као и учесницима
на тржишту који нису били у тешкоћама у смислу Уредбе о
условима и критеријумима усклађености државне помоћи
за санацију и реструктуирање учесника на тржишту у тешкоћама (“Службени гласник РС”, број 62/21) на дан 31. децембар 2019. године.
Учесник конкурса за суфинансирање пројеката производње
медијских садржаја за штампане медије, радио, интернет
медије и новинске агенције, који су од локалног знсачаја и
доприносе остваривању јавног интереса у јавном информи-
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сању, може поднети захтев за суфинансирање највише до
80% оправданих трошкова пројекта, док учесник конкурса
за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја за телевизију, може поднети захтев за суфинансирање
највише до 50% оправданих трошкова пројекта производње медијских садржаја који доприносе остваривању јавног
интереса у јавном информисању.
Оправдани трошкови су трошкови који су настали у вези са
израдом медијског садржаја, а нарочито:
процењени бруто трошкови зарада и накнада ангажованих
лица на производњи медијских садржаја;
трошкови закупа простора, опреме, локације и друге неопходне материјалне и нематеријалне имовине за потребе
производње медијских садржаја;
трошак употребе сопствене имовине (амортизација);
трошкови увођења нових технологија са циљем унапређења услуге јавног информисања (дигитализација, прилагођавање медијских садржаја особама са инвалидитетом и др.);
трошкови истраживања малог опсега која имају за циљ
боље разумевање навика коришћења медија, степен
медијске писмености и положаја друштвено осетљивих група у медијима.
Оправданим трошковима, не сматрају се трошкови издаваштва, трошкови дистрибуције и трошкови промоције.
У складу са чланом 16. став 1. тачка 4. Закона о јавном
информисању и медијима (“Сл. гласник РС”, бр. 83/14, 58
/15 и 12/16-аутентично тумачење, у даљем тексту: Закон)
и Уредбом, остваривање јавног интерса у области јавног
информисања остварује се суфинансирањем пројеката.
Корисник државне помоћи је у обавези да достави изјаву
којом доказује да пројекат не може реализовати на други
начин, без помоћи државе, односно субвенцијом, у складу
са Законом.
Корисници државне помоћи за производњу медијских
садржаја у штампаном и дигиталном формату могу бити
микро, мала и средња правна лица и предузетници.
Средства додељена учесницима на конкурсу не смеју
допринети повећању основних средстава корисника, односно проширењу постојећих делатности, нити обједињавању медија (медијска концетрација) и оснивању и/или регистровању нових учесника на тржишту док се средства не
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смеју користити за друге намене, а нарочито производњу
других медијских садржаја (преливање средстава).
II ПРАВО УЧЕШЋА
На конкурсу може учествовати:
издавач медија чији медиј је уписан у Регистар медија у
Агенцији за привредне регистре, уколико се медијски садржај емитује/дистрибуира на територији општине Темерин;
правно лице, односно предузетник који се бави производњом медијских садржаја и који приложи доказ да ће суфинансиран медијски садржај бити реализован путем медија
који је уписан у Регистар медија и емитује се на територији
општине Темерин.
Право учешћа на Конкурсу немају издавачи који се финансирају из јавних прихода.
Право учешћа на Конкурсу немају лица која су у претходном
периоду добила средства намењена пројектном суфинансирању, а нису у уговором предвиђеном року и у прописаној
форми поднела наративни и финансијски извештај о реализацији пројекта, као и лица за која се утврди да су средства
ненаменски трошилa.
Учесник Конкурса може конкурисати само са jедним
проjектом.
Издавач више медија има право учешћа на Конкурсу с једним пројектом за сваки медиј.
III КРИТЕРИЈУМИ ЗА ОЦЕНУ ПРОЈЕКАТА
Критеријуми на основу којих ће се оцењивати пројекти пријављени на конкурс су:
1. Мера у којој је предложена пројектна активност подобна
да оствари јавни интерес у области јавног информисања:
1.1. Значај пројекта са становишта:
• остваривања јавног интереса у области јавног информисања;
• остваривање намене конкурса;
• усклађености пројекта са реалним проблемима, потребама и приоритетима циљних група;
• идентификованих и јасно дефинисаних потреба циљних
група;
• заступљености иновативног елемента у пројекту и новинарско истраживачког приступа.
1.2. Утицај и изводљивост са становишта:
• усклађености планираних активности са циљевима, очекиваним резултатима и потребама циљних група;
степена утицаја пројекта на квалитет информисања циљне
групе;
• мерљивости индикатора који омогућавају прећење реализације пројекта;
• разрађености и изводљивости плана реализације пројекта;
• степена развојне и финансијске одрживости пројекта
(позитивни ефекти пројекта настављају се након што се
оконча подршка).
1.3. Капацитети са становишта:
• степена организационих и управљачких способности
предлагача пројекта;

• неопходних ресурса за реализацију пројекта;
• стручних и професионалних референци предлагача пројекта, које одговарају предложеним циљевима и активностима пројекта.
1.4. Буџет и оправданост трошкова са становишта:
• прецизности и разрађености буџета пројекта, који показује усклађеност предвиђеног трошка са пројектним активностима;
• економске оправданости предлога буџета у односу на
циљ и пројектне активности.
2. Мера пружања веће гаранције привржености професионалним и етичким медијским стандардима:
1. да ли су учеснику конкурса изречене мере од стране
државних органа, регулаторних тела или тела саморегулације у последњих годину дана, због кршења професионалних и етичких стандарда (податке прибавља стручна служба
од Регулаторног тела за електронске медије, за електронске
медије, а од Савета за штампу, за штампане и онлајн медије);
2. доказ о томе да су након изрицања казни или мера предузете активности које гарантују да се сличан случај неће
поновити.
Ближи критеријуми за оцењивање пројеката су:
1. да је пројекат од посебног значаја за информисање становништва на територији општине Темерин;
2. мера у којој пројекат доприноси очувању српског националног и културног идентитета и jезика;
3. актуелност теме и доступност већем броју корисника;
4. мера у којој пројекат доприноси бољој информисаности
особа са инвалидитетом и припадника националних мањина;
5. мера у којој предложени пројекат доприноси унапређењу
положаjа и равноправности одређених друштвених група:
малолетника, жена, старих, економски и сoцијално угрожених друштвених група, припадника ЛГБТ популације, итд.;
6. мера у којој пројекат доприноси унапређењу медијске
писмености и родне равноправности.
IV РОКОВИ
Пријаве на конкурс подносе се у року од 24.02.2022. године
до 10.03.2022. године.
Одлука о расподели средстава доноси се најкасније у року
од 90 дана од дана закључења конкурса.
V ДОКУМЕНТАЦИЈA
Учесник конкурса је обавезан да достави:
1. Попуњен и оверен пријавни Образац 1 за учешће на конкурсу, у четири примерка. Образац се преузима са сајта
општине Темерин www.temerin.rs -рубрика конкурси и огласи:
• Образац 1 – пријава: попуњен предлог пројекта и
• Образац 1 – табела: попуњен буџет пројекта.
1. Копије следећих докумената у једном примерку:
• Потврда Народне банке Републике Србије да нема евидентиране основе и налоге у принудној наплати (да нема
блокиран рачун), која није старија од датума расписивања конкурса;
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• Решење о регистрацији из Регистра медија који се води
у Агенцији за привредне регистре, са подацима уписаним у складу са Законом о јавном информисању и
медијима (у обзир се неће узимати решење о регистрацији из Регистра јавних гласила у Агенцији за привредне регистре);
• Дозвола за емитовање радио и/или ТВ програма издата
од Регулаторног тела за електронске медије;
• Оверена изjава/сагласност медија (или више њих) да
ће програмски садржаj бити емитован/објављен у том
медију (обавезно само за правна лица и предузетнике
који се баве производњом медијских садржаја и који су
регистровани за продукциjу телевизиjског и радиjског
програма);
• Потписана изјава учесника да се не налази у поступку повраћаја државне или de minimis помоћи, као и да
нису били у тешкоћама, у складу са Уредбом о условима и критеријумима усклађености државне помоћи
за санацију и реструктуирање учесника на тржишту у
тешкоћама (“Службени гласник РС”, број 62/21) на дан
31. децембар 2019. године;
• Потписана изјава учесника да пројекат не може реализовати на други начин, без помоћи државе, односно
субвенцијом;
• Потписана изјава учесника на конкурсу о томе да ли
је учеснику за исти пројекат већ додељена државна
помоћ или de minimis помоћ у текућој фискалној години и по ком основу, за штампане медије, радио, интернет медије и новинске агенције;
• Потписана изјава учесника на конкурсу о томе да ли
је учеснику за исти пројекат већ додељена државна
помоћ или de minimis помоћ у текућој фискалној години и по ком основу, за производњу медијских садржаја
за телевизију;
• Визуелни приказ предложеног медијског садржаја
(трејлер, примерак новина, џингл и сл).
VI ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У РАДУ КОМИСИЈЕ

VII НАЧИН ПРИЈАВЉИВАЊА
Конкурс се објављује у “Службеном листу општине Темерин”, на званичној интернет страници општине www.
temerin.rs- рубрика конкурси и огласи и у листу «Наше
новине” и «Temerini Újság”.
Конкурс и Образац за пријаву доступни су на сајту општине Темерин, www.temerin.rs, где су видљиви и доступни
све време трајања конкурса.
Пријаве пројеката слати на адресу: Општина Темерин –
Општинска управа Темерин-Одељењe за општу управу,
друштвене делатности и јавне службе , ул. Новосадска
326, 21235 Темерин, са назнаком: „За Конкурс за суфинансирање проjеката производње медијских садржаја
из области jавног информисања на територији општине
Темерин у 2022. години”.
Пријаве које стигну ван прописаног рока или на погрешном обрасцу, неће бити разматране.
Решење о расподели средстава по расписаном конкурсу,
биће обjављено на интернет страници општине Темерин
www.temerin.rs и достављено свим учесницима конкурса
у електронској форми.
VIII ЗАШТИТА ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ
Сви подаци о личности који буду достављени Општинској управи Темерин биће обрађивани искључиво у сврху
учешћа у јавном позиву, а у складу са Законом о заштити
података о личности.
Приступ личним подацима имаће само овлашћена лица
Општинске управе Темерин која су обавезана на чување
поверљивости података о личности и неће их откривати
трећој страни осим ако је то неопходно у сврху контроле
поступка спровођења јавног позива или ревизије.

Позивају се новинарска и медијска удружења, регистрована најмање три године пре датума расписивања конкурса да предложе чланове конкурсне комисије.

Општинска управа Темерин чуваће податке о личности
у року предвиђеним законом уз примену одговарајућих
техничких, организационих и кадровских мера.

Уз предлог за члана комисије, прилаже се и доказ о регистрацији удружења у Регистру удружења.

Лица чији се подаци обрађују имају право на приступ,
исправку и брисање својих података, право на ограничење обраде својих података, права на приговор и право на
притужбу Поверенику за информације од јавног значаја и
заштиту података о личности.

Позивају се и медијски стручњаци заинтересовани за
учешће у раду комисије, да писаним путем предложе
чланове комисије Општинској управи општине ТемеринОдељењу за општу управу, друштвене делатности и јавне
службе, адреса: Новосадска 326, 21235 Темерин. Уз предлог за члана комисије потребно је доставити и кратке биографије.
Предлози за чланове комисије достављају се у року од 20
дана од дана објављивања Конкурса на интернет страници општине www.temerin.rs.
Предложена лица не смеју бити у сукобу интереса нити
обављати јавну функцију, у складу са правилима о борби
против корупције.
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За учешће на јавном позиву, Ваша је законска обавеза да
нам дате Ваше личне податке, тачне и потпуне. У супротном нећете моћи да остварите Ваше право учешћа.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ТЕМЕРИН
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
БРОЈ:06-1/22-24-2-01
ДАНА: 21.02.2022. године
ТЕМЕРИН

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
МЛАДЕН ЗЕЦ
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Општина Темерин потписала уговоре о суфинансирању са 34 спортска клуба

БУЏЕТ ЗА СПОРТ У 2022.
ВЕЋИ ЗА 1.3 МИЛИОНА ДИНАРА

У

свечаној сали Скупштине
општине Темерин 17.
фебруара потписани су
уговори о суфинансирању са 34
спортска клуба која се налазе на
територији општине Темерин.
Општина је ове године издвојила 17.6 милиона динара за суфинансирање спортских клубова,
што је за 1.3 милиона динара
више у односу на претходну
годину. Од тога, 15.1 милион
динара расподељено је спортским клубовима, а 2.5 милиона Спортском савезу општине
Темерин.
Представници спортских клубова уговоре су потписали са
председником Општине Темерин Младеном Зецом, који је
овом приликом истакао да ће
Општина сваке године подржати
здрав живот и развој омладине,
као и спортски дух.
– Ја се надам да ће ово допринети да остваре што боље
резултате. Трудићемо се сваке
године да увећамо средства за
спорт, што наравно они морају
да оправдају спортским резултатима. Ја им желим да што
више омладине окупе око себе,
да буду у спортским халама, а
Општина Темерин ће као и сваке
године подржати здрав живот и
развој наше омладине, као и
спортски дух – рекао је приликом потписивања уговора председник Општине Младен Зец.
Спорт има кључну улогу у сваком друштву, доприноси личном и друштвеном развоју кроз
креативне активности и рекреацију. Такође, доприноси социјалној кохезији, ширењу етичких и општих принципа. Према
речима председника Скупштине општине Темерин Роберта
Пастора, подршка коју Општина
пружа спортским клубовима је
релативно добра.
– Могу да вам кажем из угла
председника Скупштине да су
релативно лепа средства распоређена на клубове из општине Темерин. По мом мишљењу
стонотениски клуб је могао да
добије мало више средстава,
јер се такмичи и једини је наш
спортски клуб који је у супер
лиги – прецизира Пастор. -Треба нам што више спортских клу-

бова, што више да нам се деца
баве спортом. Кад се баве спортом онда мање имају времена
за неке друге ствари, које нису
добре.
Кроз спорт се деца могу јако
лепо учити како сарађивати са

га“ хоће да унапреди сарадњу
са неким школама фудбала или
да оснује своју школу фудбала,
како би имали много већи избор
селекција младих категорија. Без ових средстава које нам
додељује Општина, клуб не би

другима ради постизања заједничког циља. „Слога“ из Темерина има за циљ да унапреди
сарадњу са неким школама, а
ако буду у могућности и да оснују школу фубала.
– Спорт је изузетно значајан
за Темерин, нарочито што „Сло-

могао да функционише – додаје председник ФК „Слога“ Јован
Балабан.
Колико су средства која
Општина пружа значајна за рад
и уопште функционисање једног спортског клуба, председник
Кик-бокс клуба „Спарта“ Жељко

Шобић објашњава, те изражава
захвалност локалној самоуправи на подршци.
– Средства којима Општина
суфинансира пројекте у области спорта су изузетно значајна
за сваки клуб. Свима нам много
значи, не бисмо могли да нормално функционишемо у такмичарским сезонама које нам
следе без тих средстава. Већини клубова је то, ако не једини, онда један од малобројних
извора финансирања, тако да
са те стране је помоћ локалне самоуправе јако значајна –
наводи Шобић.
Како истиче председник
Спортског савеза општине Темерин Недељко Ђукић, тешко је
пронаћи спонзоре који су вољни
финансијски подржати спортске клубове, стога подршка коју
добијају од локалне самоуправе
им је од пресудног значаја.
– Морам истаћи да је изузетно значајна подршка коју добијамо од локалне самоуправе,
баш из тог разлога што у овим
тешким временима, јако тешко
се долази и до спонзора и до
неких људи који су вољни да
финансирају овај спорт. Доста
клубова зависи од средстава
која добијамо за редовну делатност – закључује за „Наше новине“ Ђукић.
С. Косановић
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Председник Општине Темерин обишао просторије професионалне
ватрогасне јединице и Добровољног ватрогасног друштва Темерин

ОПШТИНА ДОНИРАЛА ОПРЕМУ
ОПШТИНСКОМ ВАТРОГАСНОМ
САВЕЗУ ТЕМЕРИН
Донирано осам ватрогасних одела за интервенције, компресор и двоје ватрогасних мердевина –
За ову намену из буџета издвојено 900.000 динара – Добровољно ватрогасно друштво броји око 110
чланова

О

пштина Темерин донирала је ове
године ватрогасну опрему Општинском ватрогасном савезу Темерин
у износу од 900.000 динара. Тим поводом
председник Општине Темерин Младен Зец
2. фебруара обишао је професионалну јединицу са одељењима у Темерину и Добровољно ватрогасно друштво Темерин.
Зец је изразио велику захвалност свим
добровољцима који на овај начин дају свој
допринос и нагласио да ће локална самоуправа наставити да им помаже и убудуће.
– Из буџета смо издвојили 900.000 динара за 2022. годину и данас смо им донирали
мердевине и осам професиноланих одела
за интервенције, а ватрогасцима смо донирали компресор у износу од преко 60.000
динара. Трудимо се да сваке године у буџету Општине Темерин, на позицији Штаба за
ванредне ситуације, одвојимо одређени
износ средстава из буџета како бисмо помогли све једнице на нашој територији, а свакако ћемо то чинити и убудуће.
Душко
Гвозденовић,
председник
Општинског ватрогасног савеза Темерин,
каже да је ова помоћ локлане самоуправе
од великог значаја за њихово друштво и
захвалио се председнику општине на посети.
– Ова донација нам је јако значајна, јер
смо ми усмерени на Општинску управу и
финансирање из буџета Општине Темерин. Желимо да се захвалимо председнику општине што је нашао разумевање за
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нас. Део ове опреме, као и претходни део
који смо набавили, испуњава правилник о
материјално техничкој попуњености које је
потребно да би добровољна ватрогасна друштва испуњавала законске норме.
Према речима Гвозденовића најчешћи
узроци пожара на територији општине Темерин, али и свуда, јесу непажња и незнање.
– У овом зимском периоду најчешћи узрок
је паљење оџака, то је проблем незнања и

непажње, јер људи морају да исконтролишу пре почетка ложења оџаке да ли су проходни. Међутим, на то се, нажалост, обраћа
мало пажње – објашњава Гвозденовић.
На територији општине Темерин постоје
три добровољна ватрогасна друштва која
располажу са 39 оперативних чланова, а
укупно чланство чини око 110 људи, од којих
је око 30 омладинаца.
Т. К.
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Екипа ,,Наших новина“ доноси причу о Лукијану Мушицком

ЗАПОСТАВЉЕНИ ВЕЛИКАН
Најобразованији Србин свог времена, полиглота, песник, свештеник – Дао велик допринос српској
историји, култури, језику и писму

Н

е можемо говорити о
Темерину, а да не споменемо једну од најзначајнијих личности рођених у
њему- Лукијана Мушицког.
Занимљив живот, велико искуство и богато стваралаштво учинили су Лукијана препознатљивим и цењеним широм Европе.
Мушицки је био један од најобразованијих и најученијих
Срба свог времена. Био је полиглота, говорио је десетак језика.
Био је и књижевник, писао је
песме и оде. Живео је и стварао
у преломним тренуцима за српску историју, културу и опстанак. Али, о њему се данас не
говори много, а камоли често.
Стога, све оно што желимо да
испричамо о његовом животу
и делу не може стати на један
лист папира. Причу о најпознатијем Темеринцу причаћемо у
деловима, кроз неколико бројева ,,Наших новина“.
Лукијан Мушицки рођен је 27.
јануара 1777. године у Темерину као Лука. Презиме му потиче
од села Горњи и Доњи Мушић
из ваљевског краја, одакле је
дошла његова породица и одакле су му преци. Отац Ђорђе био
је свештеник. Прва три разреда
основне школе млади Лука завршава у српској школи у Темерину. Када му је било десет година
родитељи га шаљу у Тител код
тетке и тече свештеника. Тамо
завршава четврти разред и два
разреда више класе у немачкој
основној школи, где учи немачки и латински језик. Затим, од
1789. до 1791. године борави у
Новом Саду где завршава два
разреда гимназије, а онда одлази у Сегедин и завршава трећи,
четврти и пети разред гмназије,
научивши мађарски језик. Од
1794. године у Пешти студира филозофију и права, где учи
француски и италијански језик.
Студије завршава 1800. године
и почиње да ради као чиновник
у митрополитској канцеларији у Сремским Карловцима код
митрополита
Стратимировића. Ту завршава и Богословију,
а 1802. године се замонашио у
манастиру Гргетег и добио име
Лукијан одн. сам га је изабрао

по узору на античког сатиричара Лукијана из Самосате.
У служби код митрополита
постаје придворни ђакон и професор у гимназији. На Богословији је предавао старословенски на латинском и за потребе
наставе саставио је граматику.

СЛОВО Ђ

Говорећи о Лукијановом познанству са Вуком
Караџићем и помагању око
народне грађе и фонетике,
морамо споменути и Лукијанову најзначајнију улогу у
том процесу. Наиме, приликом Вукове реформе азбуке, Лукијан Мушицки дао
му је неколико ликовних

Пошто је био свестран, учио је и
усавршавао се сам- учио је грчки, енглески, хебрејски и арапски језик. 1805. године постаје
архиђакон.
Док је радио као професор у
Сремским Карловцима, један
од ученика био му је и Вук Сте-

решења за графеме Ћ, Ђ, Љ,
Њ, Џ, Х. Вук је усвојио његов
предлог за слово Ђ, које ми
и дан-данас користимо онако како га је Лукијан замислио.
Сваки пут када будете
писали слово Ђ, сетите се
да је његов нацрт дао један
Темеринац.

фановић Караџић. Управо је
Лукијан подстакао младог Вука
да крене да сакупља народне
песме, умотворине и народну
грађу. Лукијан је и сам сакупио
око стотинак народних песама,
које је дао Вуку на располагање
и које је Вук унео у своје збирке. И не само то. Лукијан је и
на друге начине помагао Вуку
Караџићу. Доводио му народне
певаче, сам записивао народне
песме, сакупљао народну грађу, помагао му око фонетике.
Вук је веома ценио Лукијана и
његово мишљење.
У Сремским Карловцима
провео је 12 година које су му
донеле пуно успеха у научном
и књижевном раду. 1812. године митрополит Стратимировић
поставља га за архимандрита и даје му на управу манастир Шишатовац. Манастир је
затекао запуштен и посветио
се његовој обнови и уређењу.
Подмладио је виноград и шљивике, поправио воденице, штале, шупе и амбаре. Ту је био и у
сталном контакту са најистакнутијим словенским књижевницима тог времена- Јернејом Копитарем, Павелом Шафариком,
Вуком Караџићем и другима.
Међутим, други калуђери га
нису баш волели због његовог
образовања. Лукијан је паралелно са пословима које је обављао
био и песник и књижевник. Приредио је и штампао избор из
Доситејевих басни. Касније је
испевао оду посвећену Доситеју Обрадовићу, што је наљутило
митрополита Стратимировића
јер је сматрао да Доситеј није
достојан ода једног свештеног
лица као што је био Мушицки.
1816. године у манастиру
Шишатовац сликар Павел Ђурковић направио је портрет
Лукијана Мушицког, један од
његових
најпрепознатљивијих. Лукијан о врату носи крст,
а поред њега налазе се књиге
Хорација, Пиндара, Ремлера и
Державина који су били његови
књижевни узори.
У следећем броју:
Књижевно стваралаштво
Лукијана Мушицког
К.Н.Н.
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ТСК из Темерина са подмлађеним тимом у наставку сезоне

З

Квартет новајлија по мери

а пролећну трку у Новосадској лиги,
темерински ТСК, освежио је линије
четворицом новајлија. Црвено-бели
дрес, задужили су штопер Душко Радичић
(Будућност, Младеново), Алекса Татић (Херцеговац), Милош Ковачевић (Младост) и
Дејан Остојић (ЖСК). Највећи добитак, представља останак Владимира Стричевића,
Мирослава Буквића и Зорана Влаисављевића.

БЕЗ ПОРАЗА
ОД 28. АВГУСТА

Од повратка на кормило Јована Самарџића, црвено-бели су нанизали 12 мечева без пораза и осокољени сјајном серијом отишли на зимски предах. Последњи
пораз, уписали су 28. августа на гостовању
код ОФК Футога – 0:2.
– Влаисављевић је био на припремама
српсколигаша ОФК Бечеја 1918, али то би му
био трећи клуб у сезони, па ће остати код нас,
бар до лета. Нисмо много мењали састав,
безбрижни смо у врху табеле и желимо да
шансу пружимо што већем броју младих,
нарочито из темеринске општине. Овде имају неопходне услове да напредују и пронађу
одскочну даску – каже Никола Лазић, председник клуба.

ЗАДУЖИЛИ ДРЕС: Остојић, Татић, Радичић и Ковачевић ФОТО: М. Менићанин

Отишли су: први стрелац Милан Ђанковић
(Славија), Стефан Маројевић (Татра), Радомир Бобот (Раднички, Ириг), Борис Брежњак
(ОФК Сириг), Срђан Јушковић (ОФК Врбас) и
Милош Тришић (Јединство, Руменка).
– Ником нисмо правили проблем око папира. Са свима смо се растали пријатељски,
проценили су да ће у тим клубовима остварити личне амбиције, па смо им пожелeли
срећу, поштујући њихову вољу. Првенство се
наставља 19. марта, имамо довољно времена да се припремимо за трку.

На истеку прве седмице рада, Темеринци
су, са градским ривалом Слогом, одиграли
први меч (0:2), а кадар није био комплетан.
– Тек треба да се комплетирамо, а како
време буде одмицало, очекујем да делујемо чврсто и организовано. На пролеће имамо утакмицу више као домаћини, верујем да
можемо да останемо у врху, иако смо подмладили тим. Нема притиска, из тога могу да
проистекну добри резултати – рекао је Никола Лазић.
М. Менићанин

Сирижани бране трон у Градској лиги Новог Сада, стигла петорица играча

Ј

Виши ранг једини циљ

есењи прваци Градске лиге
Новог Сада, фудбалери ОФК
Сирига, под вођством тренера Александра Миљковића,
припремају се за наставак трке,
а циљ је експресан повратак у
Новосадску лигу. Посматрано
кроз призму богате традиције и
одличне инфраструктуре, клуб не
заслужује да се такмичи у најнижем рангу, па председник Никола
Вукашиновић и сарадници улажу
огромне напоре да епилог трке
буде позитиван.
– Паузу у првенству, искористили смо да решимо питање осветљења на помоћном терену и
да окречимо свлачионице и службене просторије. Цео комплекс,
укључујући трибине са столицама, блиста пуним сјајем. Паралено смо завршили активности око
прелазног рока, ангажовали смо
петорицу, чиме смо улили додатну дозу енергије – каже Никола
Вукашиновић.

ПРИЧА НА ДУЖЕ СТАЗЕ: Председник Вукашиновић
са новајлијама ФОТО: М. Менићанин

После одласка голмана Слободана Кизића, упражњено место,
попунио је Жарко Јоргић (Напредак, Надаљ), а конкуренција ће
му бити Александар Видовић.
На офанзивном плану, доста се
очекује од Александра Марјанова (Младост, Турија) и крилног
нападача Бојана Ружина (Тител).

На задовољство навијача, у старо
јато, вратили су се леви бек Борис
Брежњак (ТСК) и везиста Бојан
Радић (Татра).
– Са скором од 13 победа и два
пораза, налазимо се на лидерској
позицији, а одбрана је, са четири капитулације, најбоља у лиги.
Прате нас Бачка и Сусек, из троу-

гла са нама, две екипе ће у виши
ранг. Конкуренте дочекујемо на
домаћем терену, па верујем да
нећемо пропустити прилику да
први прођемо кроз циљ.
Најзвучније име на списку је
Љубиша Вукеља (38). Некадашњи првотимац Војводине, Вашаша, кипарског Етникоса, Борца
из Бањалуке, Челика (Никшић)
и Пролетера, јесенас је постигао
шест голова.
– Много значи за тим, подредио се колективу и искуством даје
ветар у једра. Приликом селекције кадра, водили смо се превасходно људским вредностима,
а квалитет је био додатни плус.
Тренер Миљковић је најмлађи
у лиги, посвећен је раду и ужива
поверење. Са играчима има сјајну
комуникацију, успева да извуче
максимум и ово је прича за дуже
стазе – рекао је Никола Вукашиновић, председник ОФК Сирига.
М. Менићанин
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