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На Видовдан, 28. јуна, положени венци на спомен-обележје палим борцима у центру Старог Ђурђева

СЕЋАЊЕ НА ХЕРОЈЕ НАШЕ ИСТОРИЈЕ

С

вечана академија поводом обележавања помена погинулим
борцима са територије општине
Темерин од 1990. године, одржана је
28. јуна на Видовдан, поред храма
Светог великомученика Георгија.
Полагањем венаца на спомен-обележје палим борцима у центру Старог
Ђурђева, одали су почаст делегација
Општине Темерин на челу са замеником председника Општине Темерин
Дејаном Брадашем, чланови месних
заједница, делегација Друштва српског – руског пријатељства Темерин,
представници СНС и СПС, представници Српске православне цркве, руководиоци Културног центра „Лукијан
Мушицки“ као и многобројни суграђани.Венце су положили и организатори ове манифестације Удружење
бораца општине Темерин, а према
речима председника овог Удружења
Далибора Којића ово је четврти пут
да обележавају овај догађај све са
циљем да се негује историјско сећање.
– Ово нам је иначе четврта година за
редом како Удружење обележава овај
догађаји сваке године све више грађана долази, наравно пре свега породице погинулих бораца се одазивају. Ми,
као учесници рата, јако тешко подно-

симо ово јер су осећања помешана,
зато што су ти људи били у нашим
јединицама, гинули поред нас, тако да
сваке године на овај датум се потресемо. Ово је важно и значајно за општину, јер породице погинулих виде да их
нисмо заборавили, и јако нам је битно
да следећим нашим генерацијама
пренесемо да и они сутра обележавају ове датуме и да се сећају својих предака – каже Којић.
Обележавањем оваквих догађаја
потврђујемо не само да поштујемо и
чувамо оно што су нам оставили преци, већ и да бринемо о будућности
потомака.У присуству представникаСрпске православне цркве, локалне
самоуправе и породица погинулих,
присутнима се обратио заменик председника Општине Темерин Дејан Брадаш, који је том приликом истакао
значај овог датума.
– Изузетно је значајно да данас обележавамо овај датум и да негујемо
историјско сећање. Видовдан је један
велики наш празник, који има велику
симболику и који је у многоме
опредeлио и нашу историју и нашу
судбину. Верујем да га ми на достојан
начин обележавамо и да смо достојни
свих наших предака и оних јунака који
су своје животе уткали у слободу и

државност нашег народа – са поносом
додаје Брадаш.
О томо шта се кроз историју дешавало на овај датум и коју симболику
носи, прецизирао нам је Брадаш.
– Окупили смо се данас да одамо
почаст свим нашим борцима који су
своје животе дали за слободу нашег
народа у ратовима 90-их година. Уједно овај дан је и дан када негујемо наше
историјско сећање на славну Косовску
битку и све јунаке који су поставили
идеал јунаштва и борбе за слободу
нашег народа, који нас је одржао кроз
све ове векове. Управо на Косовском
завету и у Косовским песмама, генерације и генерација Срба спасавале су и
градиле своју слободу и најзад створили српску државу и успели да је очувају
до данашњег дана - наставља заменик
председника. - Изузетно је значајно да
данас обележавамо овај датум и да
негујемо историјско сећање. Видовдан
је један велики наш празник, који има
велику симболику и који је у многоме
опредилио и нашу историју и нашу судбину, Верујем да га ми на достојан
начин обележавамо и да смо достојни
свих наших предака и оних јунака који
су своје животе уткали у слободу и
државност нашег народа.
С. К.

Пројекат „У свему смо заједно“ финансијски је подржала Општина Темерин. Ставови изнети у пројекту, међутим, не изражавају нужно ставове Општине Темерин.
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Свечано обележен Дан општине Темерин 1. јула

ЗАЈЕДНИЧКИ ПРАЗНИК ЗА СВЕ ГРАЂАНЕ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН

Одржана свечана седница Скупштине општине и додељена годишња признања „За Темерин“ –
Светислав Принцип овогодишњи почасни грађанин – Посетиоци уживали уз добре звуке концерта
Бранч из Темерина и Лексингтон бенда

Т

рећом Академијом по реду обележен је Дан општине Темерин која
слави 67. рођендан.
Ово је дан када је Народна скупштина
Републике Србије усвојила Закон о подручјима срезова и општина у Народној
Републици Србији 1955. године.
Скупштинском одлуком предвиђено
је да се Дан општине обележи свечано и
радно, те је тог дана одржана свечана
седница Скупштине општине и додељене су годишње награде општине Темерин и друга општинска признања. Награде за почасног грађанина и „За Темерин“ уручивали су председник Општине
Темерин Младен Зец и председник
Скупштине општине Темерин Роберт
Пастор.
– Трећи пут за редом обележавамо
овај празник и додељујемо звања почасни грађанин и признања “ За Темерин”.
Уз пригодну свечану академију гости су
уживали у песми и игри коју су приредили дивни играчи и певачи. Дивно је уручити награде људима који су промовисали Темерин у најбољем могућем све-
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тлу. Добитницима честитке – са задовољством каже Зец.
Овај дан је посебан за грађане наше
општине, јер је, како каже Пастор, заједнички за све људе који живе у овој
локалној заједници.

– Сви смо ми посебно имали своје
дане, све месне заједнице. Међутим,
заједнички дан нисмо имали. Па на
основу донете одлуке 1955. године, кад
су Бачки Јарак и Сириг припојили Темерину, настала је општина Темерин, баш

1. јула – прецизира Пастор. Грађанима
бих поручио да нам овај дан буде највећи празник. Да нам то буде дан у којем
ћемо прославити овај наш суживот,
нашу сарадњу. Никоме неће боље бити
на другом место, него у Темерину. Свима нама је Темерин у срцу. Да ли причали на једном језику, другом или тећем.
Ово треба да буде наш заједнички празник. Имамо ми своје Божиће, своје
Ускрсе, дане месних заједница, али ово
да буде наш заједнички.
У центру Темерина 30. јуна и 01. јула
одржан је Базар који је окупио разне
излагаче рукотворина и хране, а 30.јуна
од 19 часова организован је програм за
најмлађе посетиоце – представа “Јелен
Тривутин” у извођењу тима аниматора
“Слави са Славицом”.
На сам Дан општине, програм је употпуњен и организацијом бесплатне
вожње катамараном “Чигра” у Парку
природе “Јегричка”. Туристичка организација општине Темерин у сарадњи са
ЈВП “Воде Војводине” обезбедила је
две вожње, у терминима од 16 и 17
часова.
У вечерњим сатима у организацији
Културног центра “Лукијан Мушицки” на

ОВОГОДИШЊИ ПОЧАСНИ ГРАЂАНИН
СВЕТИСЛАВ ПРИНЦИП
РАЗ МАТРА ЈУ ЋИ поднете предлоге за
звање почасни грађанин, комисија за
доделу звања и признања, донела је
одлуку, да овогодишњи носилац признања буде наш суграђанин Светислав
Принцип.
Све ти слав Прин цип је рођен
20.12.1931. у Темерину.
Основу школу је завршио у родном
Темерину, а Средњу Машинску у Новом
Саду, где је завршио Вишу школу организације рада и постао инжењер организације рада.
Након радног стажа проведеног у Београду и Новом Саду, своју каријеру
наставља у родном месту, где је био
директор ФКЛ - а, а потом свој радни
век завршава као представник више

предузећа у Мађарској.
Светислав је цео живот гајио љубав
према фудбалу и извиђачима. Са 17
година је заиграо за први тим ТСК-а и
активно је играо пуне две деценије.
Потом је био и тренер у клубу, као и
фудбалски судија у Новосадској лиги.
Поред чланства у ТСК-у, Светислав је био
и члан извиђачког одреда „Пап Пал“ из
Темерин, у ком је и дуги низ година био
старешина одреда.Био је дугогодишњи
командант извиђачког табора у Медулину, као и организатор бројних извиђачких акција у Темерину. За свој рад је
добио највише извиђачко одликовање
– Златни јаворов лист са зрацима. Уз ово
признање добитник је и Октобарске
награде општине Темерин.

темеринском вашаришту сви посетиоци
могли су да уживају уз добре звуке концерта Бранч из Темерина и Лексингтон
бенда.
Према речима в.д. директора Културног центра „Лукијан Мушицки“ Божидара Пролића, план је да се ова манифе-

стација подигне на виши ниво и да по
њој Темерин буде препознатљив.
– Ово је једна велика организација
која подразимева потпуну посвећеност,
како би све протекло онако како смо и
замислили. Верујем да смо успели и да
су грађани задовољни како је изгледао
овогодишњи Дан општине. Ми ћемо се
трудити да сваке наредне године ову
манифестатију подигнемо на виши ниво
и да прерасте у највећи догађај, те да
буде дан по коме ће се општина препознавати и дан када ће општина бити
најпосећенија.
С. К.

ДОБИТНИЦИ ПРИЗНАЊА „ЗА ТЕМЕРИН“
ПРИ ЗНА ЊА „За Темерин“ додељена су:
-Јожефу Варги, дугогодишњем културном раднику и новинару Радио Темерина
-Друштву пријатеља баште
-признање постхумно „За Теме-

рин“уметнику и културном ствараоцу,
Димитрију Коларевићу, врсном педагогу
и академском сликару.Плакету је у његово име примила његова ћерка, уметница
Снежана Мандић.
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Сарадња и односи две побратимљене општине, Рибника и Темерина

ПРАВА РЕЧ

ДАНИ РИБНИКА У ТЕМЕРИНУ

Српска суза
нема родитеља

– Први пут Темерин домаћин Дана Рибника – Велики број грађана присуствовао свечаној церемонији – Рибник и Темерин званично побратимљене општине од 2017. године

О

У

позоришној сали Културног цен тра „Луки јан
Мушицки“ 9. јула обележена је централна свечаност
поводом манифестације „Дани
општине Рибник“, општине са
којом је наша локална заједница побратимљена последњих
шест година.
Тог дана грађани су могли у
центру Темерина да виде и проба ју гастро-етно-тури стич ку
понуду општине Рибник, док је
увече организован свечани културно-уметнички програм за
све грађане, а нарочито оне
који су се из тих крајева, пре
више година, населили у нашу
општину.
Свечаност су присуствовалиначелник Општине Рибник
Небојша Караћ и његови сарадници, генерални секретар Скупштине Аутономне покрајине Војводине Никола Бањац, заменик
председника Општине Темерин
Дејан Брадаш и чланови Већа
општине Темерин Мира Родић,
Нина Срдић и Владо Кубет.
У свом обраћању начелник
Општине Рибник Небојша Караћ
рекао је да идеја о братимљењу
ова два места није нимало случајна.
– Идеја заједништва ове две
општине постојала је свих ових
година, али је ево кулминирала
Данима Рибника у Темерину, где
смо ми преставили у неколико
дана етно-туристичку и гастро
понуду наше општине. Представили смо где је то Рибник након

20 и нешто година након свог
постојања. Идеја је да већ
наредне године буду Дани Темерина у општини Рибник, како би
се наши грађани упознали са
тим шта је то занимљиво у Темерину и са чиме је богата општина Темерин. Идеја о братимљењу није случајна, јер према
неким проценама преко 3.500
становника у Темерину води
порекло са подручја општине
Рибник и они су највећа повезница ове две општине – објашњава Караћ.
Да је спона између Темерина
и Рибника изузетно јака говори

и заменик председника општине Дејан Брадаш нагласивши да
наш народ у Републици Српској
може увек да се ослони на своје
људе са ове стране Дрине.
– Идеја о братимљењу се
родила пре неколико година, а
2017. смо и озваничили ту
сарадњу потписивањем споразума у општини Рибник, у септембру те године на Малу Госпојину. Ово је за нас веома значајан дан, јер велики број грађана
са тероторије општине Темерин
управо се из Рибника доселио
овде. Ти наши грађани су у много чему и задужили нашу општи-

ну, веома су успешни привредници, остварили су се у бројним
областима друштвеног живота.
Тиме је нама још више значајно
да негујемо односе. Јако је
важно да и народ у Републици
Српској има нашу подршку, да
може на нас да се ослони, али је
такође битно да ми овде знамо
да су наши суграђани преко
Дрине. За мене, а верујем и све
нас овде, као што је Београд
главни град, исто тако је и Бањалука – поручује Брадаш.
Секретар Скупштине Аутономне покрајине Војводине Никола
Бањац истиче да упркос историј-

Пројекат „У свему смо заједно“ финансијски је подржала Општина Темерин. Ставови изнети у пројекту, међутим, не изражавају нужно ставове Општине Темерин.
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Пише: Милован Балабан

ским моментима, који су били
изузетно тешки, данас наш
народ овде, али и онај преко
Дрине, проживљава срећне тренутке заједништва.
– Живимо у једном историјском периоду у којем међу нама
не постоје никакве границе.
Зајед нич ки
прожи вља ва мо
историјске теренутке толиког
степена братимљења и дружења да сваког месеца, као што
видите, имамо неку манифестацију, сваког месеца иде нека
помоћ из Републике Србије или
из АП Војводини.Једном заједничком политичком платформом можемо да констатујемо да
Република Српска и Србија и
народ који живи и са једне и са
друге стране Дрине имају данас,
када погледамо кроз историју,
највећи степен братимљења.
Можемо рећи да су то неки
срећни тренуци, упркос многим
тешким историјским околностима. Међутим, можемо закључи-

ти данас да су везе између Републике Српске и Србије на једном
максимуму и да наш народ проживљава срећне тренутке заједништва – закључује Бањац.
Спона између руководилаца
Рибника и Темерина био је Стеван Томић испред Удружења
„Врбљанаца“ из Темерина, који
нам је рекао како је дошло до
идеје да Дани Рибника буду баш
у нашој општини.
– Иницијатива је потекла од
људи из Рибника на основу споразума о братимљењу из 2017.
године и њихова жеља је била
да своју општину представе
овде у Темерину. Након тог
сазнања контактирао сам председника општине и тражио
сагласност што су председник и
његов заменик и подржали.
Представници Рибника су све
организовали, а ми смо били
само логистичка подршка.
Председник општине Рибник и
заменик председника наше
општине, како сте имали прилику да чујете у њиховом обраћању, договорили су да следеће
године Темерин организује своје дане у Рибнику – наводи
Томић.
Овај догађај заинтересовао је
велики број грађана наше
општине, па је позоришна сала
Културног центра била пуна.
Они који воде порекло из Рибника имали су прилику да уживају у сликама свог завичаја, на
којима су могли да виде како се
то место развијало и расло кроз
године.
Свечаност је завршена дружењем уз вечеру и музику у свечаној сали „Фокс“ у Темерину.
Т. К.

дговор званичне Хрватске на намеру председника Србије да приватно посети Јасеновац, те да се
поклони сенима јасеновачких мученика,
била је забрана поменуте посете, са образложењем како председник Србије има за
циљ да испровоцира хрватску страну уочи годишњице “Олује”,
што доказује намера председника да без координације са амбасадом пређе границу из Босне и Херцеговине и дође до Јасеновца, а затим посети и Пакрац, каже су у наводима “Јутарњег
листа”. О овоме се много говорило у медијима ових дана. Сам
председник је изнео информације како ово није први пут да се
на овај начин поставља званична Хрватска, док су српски опозициони медији углавном заузимали став како Вучић овим скандалом (као да га је он изазвао) гура под тепих неке, како они
мисле битније теме.
Доказивати како је у најмању руку скандалозно понашање
званичне Хрватске није нарочито тешко, али није ни потребно.
Оно је продукт једног доживљаја који имају наше комшије (који
им је уливан деценијама и вековима, чиме је обиликовао њихову свест) када је у питању геноцид над Србима. И тај доживљај
је на жалост закуцан у њиховој свести и посве неће никада бити
измењен, бар у значајном делу хрватског националног корпуса.
Из таквог доживљаја произилази и понашање званичника
суседне државе, али оно на шта мислим да је у овом случају
сврсисходније да се осврнемо јесте свеукупни третман српских
жртава од стране, пре свега колективног Запада, чега смо сведоци не само ми савременици него и наши преци. Наиме српске
жртве су увек биле третиране на западној хемисфери као другоразредна тема, а неретко је третман према њима ишао до потпуног негирања, као и поништавања свих оних злочина којима
је био изложен српски народ током своје дуге историје.
На ветрометини утицаја цивилизација, где су се вековима
укрштали интереси колективног запада и оријанталног Истока,
Срби су најчешће сметали остварењима империјалних интереса
великих сила, које су на овим просторима покушавале да задрже свој утицај и контролу вазда турбулентног и стратешки значајног Балкана. Отуда, у грађењу и сведочењу своје националне, али још више православне и светосавске аутентичности, а
најчешће без јаких заштитника, Срби су били на удару суседних
цивилизација. Право на овај део Европе оне су неретко, поготово у новије доба, градили на дехуманизацији нашег народа, што
је требало да оправда њихову пенатрацију на српске просторе.
Прошли век је можда кулминација лицемерног прећуткивања српских жртава (где је Јасеновац најдрастичнији пример
негирања једног монструозног геноцида), а све у циљу геополитичке креације овог простора, где је подржавана прозападна
Југославија, као бедем одбране од “малигног” совјетко-руског
утицаја (нешто слично као и данас). Отуда је требало заташкати
геноцид у NDH, аболирати Хрвате од усташког режима, а геноцид минимизирати како би федеративна Југославија, у којој је
српски наратив потиснут, била што компактнија.
Наратив је сачуван и после распада Југославије. Српски фактор се држи под притиском и контролом, између осталог и
негирањем геноцида над Србима, као и надувавањем злочина
у Сребреници (као и на другим просторима бивше државе где
су Срби обележени као агресори) на ниво геноцида, како би се
лигитимисала стратешка креација Балкана, где су Срби обуздавани од стране својих суседе и где се тетирају као реметилачки
фактор, како су били вазда, вековима третирани од стране, пре
свих западних сила. Отуда и нечуди скандалозно и нецивилизацијско понашање званичне Хрватске. Стида немају, а подршке
из великог света им не мањка.
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АКТУЕЛНО

Среда, 27. јул 2022.

У току упис у СШ „Лукијан Мушицки“

ВЕЛИКО ИНТЕРЕСОВАЊЕ ЗА НОВИ
СМЕР У СШ „ЛУКИЈАН МУШИЦКИ“

– Прошла су два уписна круга, наставак уписа у августу за одељења која нису попуњена

Н

авршенe основцe као сваке и ове
године највише је занимало колико
морају да “засуку рукаве” и која је то
минимална бројка бодова које би требало
да добију за упис у жељене образовне установе. Први корак ка томе била је мала матура, а да би жеља средњошколаца била
остварена, важан је сваки освојени поен на
завршним тестовима.
У Средњој школи „Лукијан Мушицки“ у
Темерину први уписни круг трајао је два
дана, 14. и 15. јула. Путем сајта и огласних
табли на школи, објављена је потребна
документација за упис. Други уписни круг је
био наредног дана, 16. јула, док ће трећи
бити у августу за она одељења која нису
попуњена, евентуално за оне ученике који
нису распоређени.

АКТУЕЛНО

Среда, 27. јул 2022.

Одржан 25. Инструментални народно-музички камп

НАРОДНИ ИНСТРУМЕНТИ
У ДЕЧИЈИМ РУКАМА
– Овогодишњи камп окупио око 30 деце – Камп се одржавао у ОШ „Кокаи Имре“, а занатски програми у Завичајној кући „Тајхаз“ – Деца са кампа учествовала су и на Илинданским манифестацијама

УКУПНО УПИСАНО
130 УЧЕНИКА
ОВЕ године матуранти су могли да у
темеринској средњој школи упишу
осам образованих профила. Укупно
130 ученка се одлучило за СШ „Лукијан
Мушицки“ за смерове као што су гимназија општи тип (26 ученика), финансијско - рачуноводствени техничар (30
ученика), техничар заштите од пожара
на мађарском језику (7 ученика), електротехничар рачунара (30 ученика),
фризер (11 ученика), оператер за израду намештаја, дуално,(5 ученика), бравар заваривач, дуално (7 ученика), оператер машинске обраде резањем, дуално, (7 ученика) иаутомеханичар на
мађарском језику (8 ученика).
У средњој школи у Темерину, углавном
места у тећем кругу има на трогодишњим
занатски смеровима као што су бравар заваривач, оператер за израду намештаја, оператер машинске обраде, техничар заштите
од пожара и фризер. Такође, у трећем кругу
ученици ће моћи да упишу на мађарском
језику, четворогодишњи смер, техничар
заштите од пожара.
Ова образована установа имала је одличну промоцију и презентацију, о чему сведочи овогодишње интересовање ученика за
школу, а према речима директорке школе
Татјане Вељковић, у односу на прошлу, 30
ученика више се уписало ове године.
– Након завршетка промоције школе и
презентовања наших смерова, ево стигли
смо до самог финиша, а то је резултат наше
рекламе и наше промоције, ваше подршке и
подршке фирми које су се одазвале нашем
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О
позиву као и подршка колега директора коју
су довели своје ђаке на нашу промоцију.Као
резултат смо добили то да смо у односу на
прошлу годину уписало 30 ученика више,
односно 130 ученика се определило за нашу
школу – са поносом прецизира Вељковић.
- Ми смо као школа задовољни, самим
тим што је 30 ученика остало у општини
Темерин и неће се деца мучити са неким
путовањима, превозима, стављати породицу
на трошак, већ остају овде на свом терену.
Колико ова школа ослушкује потребе
деце, родитеља, интересовање привреде и
иде у корак са временом, говори чињеница
да је ове године уведен нови смер електротехничар рачунара који је попуњен и то са
веома високим резултатима.
– Морате увек бити у току и ослушкивати
децу као и мишљења родитеља. И сама
имам средоњошколце и без обзира где

живе и у којој су школи, али ослушкујући
њихове приче и приче њихових пријатеља,
као и родитеље са којима разговарам и дружим се, такође и у овој општини сматрам да
је електротехника нешто без чега се не
може. Брзо смо то извели и увели нови
смер. Нисмо очекивали да ће бити тако
добро примљен, јер ипак људи се доста боје
новина. Тако да сам ја онако баш позитивно
и пријатно изненађена тиме да су ученици
попунили тај смер и то са врло високим
резултатима. То нису биле неке треће, пете
жеље, већ прве. Елетротехничар има 87,52
бода – наводи Вељковић.
Ове године СШ „Лукијан Мушицки“ уписало је око 80 одсто ђака из општине Темерин.
Док су остали ученици из Бечеја, Новог
Сада, Каћа, Бачког Градишта, Србобрана
итд.
С. К.

ве године традиционални 25. Инструментални народно-музички
камп, у организацији Мађарског културно-уметничког друштва
(МКУД)
„Сир маи
Карољ“,одржан је од 10. до 15.
јула у Основној школи „Кокаи
Имре“ у Темерину.
Камп је ове године окупио
око 30 деце и младих школског узраста из Темерина, али
и других места из Војводине, а
полазнике је обучавало седам
предавача.
На кампу деца су се бавила
и израдом традиционалних
ручних радова, грнчарењем, а
увече су се играле народне
игре и организовала дружења.
Учесници кампа су боравили у
згради Основне школе „Кокаи
Имре“, где су имали обезбеђен доручак, ручак и вечеру.
Настава се одвијала у више
учионица.
Последњег дана кампа одржана је свечана приредба у
холу ОШ „Кокаи Имре“ где су
учесници својим наступима-

показали колико су научили на
предавањима.
Циљ фестивала је подучавање деце свирању на народним инструментима попут

мање деце на кампу него што
је то био случај претходне
годи не.Председ ник
МКУД
„Сирмаи Карољ“ Флориан
Варга каже да је највеће инте-

цитре, фруле, виолине, тамбуре, али и певању народних
песама.
Ове године било је нешто

ресовање деце било за певање и свирање фруле.
– Камп је био одржан у
Основној школи „Кокаи Имре“,

а занатски програми били су
одржани у темеринској Завичајној кући „Тајхаз“. Углавном
су учествовала деца из Јужнобачког и Сремског округа, али
је највише учесника заправо
било одавде из Темерина.
Морам да кажем да је овај
камп можда и један од главних камопова за младе цитраше у целој Војводини. Полазници су били подељени на
почетнике и оне који већ имају неко знање и желе да напредују. Највише пријављених
кандидата је било за певање и
фрулу и то су нам биле највеће
групе.Лепа је била атмосфера
и деца су на свечаној приредби заиста лепо свирала.Полазници овогодишњег кампа
имали су прилику да покажу
шта су научили и на Илинданским манифестацијама где су
наступали. – каже Варга.
Камп је подржао Покрајински секретаријат за образовање, управу и националне
заједнице.
Т. К.

Пројекат „Комшија није мањина“ финансијски је подржао Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама.
Ставови изнети у пројекту, међутим, не изражавају нужно ставове Покрајинског секретаријата за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама.
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АКТУЕЛНО

Среда, 27. јул 2022.

Одржане Илинданске манифестације од 15. до 23. јула

ИЛИНДАНСКЕ РАДОСТИ
УЛЕПШАЛЕ ТЕМЕРИНСКО ЛЕТО

– Програм обележавања великог празника темеринских Мађара трајао девет дана – Илиндан се
већ неколико година обележава и као Дан Прве МЗ Темерин – Грађани уживали у различитим садржајима

И

линданске манифестације, поводом
Илиндана, који се слави и као Дан
Прве МЗ Темерин, ове године одржане су од 15. до 23. јула, а скоро сваког дана
биле су организоване различите активности у којима су подједнако уживали сви
грађани општине Темерин, као и гости из
других места.
Тих дана посетиоци су могли да погледају изложбе, прате предавања, учествују у
такмичењима попут гађања глинених голубова и риболова за децу, погледају представу, присуствују промоцији књиге, опробају се у стреличарству или пак уживају у
музици. Садржаја је било на претек и за све
узрасте, а Темерин је тих дана био место
дружења, радости, различитих игара и
активности.
Свечано обележавање Илиндана било је
20. јула, а програм је почео у раним јутарњим часовима симболичним пуштањем
голубова писмоноша, након чега је кренула
традиционална шетња кроз центар Темерина.
Велики број грађана је са посебним интересовањем гледао свечану поворку која се
кретала од помоћног терена ТСК-а, кроз
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Улицу Петефи Шандора и Новосадску улицу, до Парохијске цркве „Света Розалија“,
због чега је саобраћај у те две улице био
краткотрајно обустављен.

ИСТОРИЈАТ ПРОСЛАВЕ
ИЛИНДАНА
НА Дан Светог Илије 20. јула, давне
1853. године, град и олуја потпуно су
уништили темеринске њиве и озбиљно
угрозили егзистенцију становништва.
Након тога Мађари су тај датум одредили као своју славу и дали завет да ће
убудуће тог дана остављати своје алате
у сред жетве, како би ишли у цркву да
се моле. Тај завет преносили су са генерације на генерацију и обележава се и
дан данас као један од највећих празника темеринских Мађара.
У тој колони могли су се видети људи различите старосне доби обучени у народне
ношње, одела, униформе, како се возе
фијакерима, јашу коње или пешаче, док су
окупљени грађани мобилним телефонима

или фотоапратима покушавали да овековече те лепе моменте.
Председник Скупштине општине Темерин Роберт Пастор осврнуо се на завет који
траје већ више од 160 година.
– Ово је највећи празник темеринских
Мађара. Први писани подаци о Темерину
настали су пре 690 година, када је било 12
домаћинстава. Наш народ се заветовао да
на Илиндан неће радити, већ ићи у цркву и
молити се Богу, зато што је прехтодне две
године град и невреме уништило комплетне усеве. И ево та традиција постоји и дан
данас и мислим да је то једна од најдужих
традиција у целој Војводини. Темерин је
увек био пољопривредно орјентисан и то
можете видети и у овој поворци.
Пастор је нагласио да му је посебно драго што је дошло време када се млади све
више враћају својим коренима.
– Како Европа одлази у странпутицу, тако
се све више младих враћа својим коренима, што ми је изузетно драго. То се односи
и на наше суграђане српске националности. Ми треба да се држимо традиције и
свога, а Европа нека иде где она жели.
Служењу свечане мисе присуствовао је и
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председник Општине Темерин Младен
Зец.
– Са својим сарадницима присуствовао
сам свечаној миси поводом Илиндана, који
у Темерину обележавају наше комшије
Мађари. Ова манифестација се обележава
већ 169 годину заредом и веома је битно за
један народ да негује своју традицију и
обичаје због свог опстанка – том приликом
рекао је Зец.
Међу окупљенима била је и чланица
Општинског већа задужена за ресор образовања Изабела Урбан која је нагласила
значај обележавања овог дана.
– Без обзира што је ово празник мађарске националне мањине, ово је и празник
села, па сви наши грађани могу да уживају
у манифестацијама попут ове. Цео овај
догађај је организован зато што су наши
преци давно дали завет да се Илиндан обележава на овакав начин. Верујући у Бога и
верујући у своје светце, без обзира које смо
нације, услишиће се наше молбе, биће
добрих усева, рода и доброг плода па ће и
свима нама заједно бити добро – закључује
Изабела.
Темерински Мађари након шетње обавезно присуствују Свечаној миси у цркви, а
темерински римокатолички жупник Тибор
Селеши објашњава зашто је важно окренути се Богу.
– Овај дан је један од најзначајнијих овде
у Темерину, зато што је 1853. године на овај
дан олуја опустошила ово место, након
чега су људи на предлог свештеника одлучили да овај дан буде посебан и Богу
посвећен. Богу се треба приближавати, тражити га и примити у своје срце, зато што је
живот сасвим другачији када живимо са
Богом. Доказало се управо на овом приме-

ру да када му посветимо време и дан, заузврат добијемо његов благослов – поручује
за „Наше новине“ римокатолички жупник.
Главни организатор Илинданских манифестација је Прва МЗ Темерин. Ове године
за прославу овог догађаја издвојено је 1.2
милиона динара. Секретар месне заједнице Флориан Варга рекао нам је да манифестација јесте трајала дуже, али је било и
више садржаја.
– Морам да кажем да је ове године
манифестација трајала дуже и да је за свакога било понешто у чему је могао да ужива. Гости су били из Јасапатија, Ђерасоњфе,
Јаношхалме, али су ту претежно ипак учествовали наши људи одавде, због чега ми је
посебно драго.Веома сам задовољан како

АКТУЕЛНО

је све протекло и што се тиче свих програма
били су добри и занимљиви. Посећеност је
била велика и мислим да су се грађани
лепо забавили.
У програму су учествовали Удружење
занатлија и предузетника, Удружење за
очување традиције „Хунор“, Друштво љубитеља баште, Удружење спортских риболоваца „Караш“, Ловачко друштво „Фазан“,
КУД „Сирмаи Карољ“ Темерин и ТАКТ.
Програм су употпунили и Удружење пчелара „Сигети Шандор“, Удружење баштована, Коњичко удружење за очување традиције „Сечењи Иштван“, Удружење „Болдог
Гизела“, Удружење узгајивача голубова
писмоноша, као и бројни појединци.
Т. К.

Пројекат „Комшија није мањина“ финансијски је подржао Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама.
Ставови изнети у пројекту, међутим, не изражавају нужно ставове Покрајинског секретаријата за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама.
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Ликовна колонија „Јегричка 2022“ одржана у хотелу „Моја чарда“ од 21. до 24. јула

ЈЕГРИЧКА КАО ИНСПИРАЦИЈА
УМЕТНИКА

Уметничка дела стварало 16 уметника из различитих крајева Србије - Отворена изложба слика
„Јегричка 2021“, посетиоци могу да погледају уметничке радове до половине августа – „Јегричка
2022“ посвећена уметнику Димитрију Коларевићу

Ј

ул месец је за општину Темерин био
месец великих манифестација, а једна
од њих је свакако и Ликовна колонија
„Јегричка 2022“. Овај догађај се традиционално одржава сваке године у јулу и окупља уметнике из различитих крајева, који
у природном амбијенту стварају уметничка дела.
Четвородневна ликовна колонија
“Јегричка 2022” почела је 21, а завршила
се 24. јула у хотелу „Моја чарда“ на обали
Јегричке.
У специфичној средини уметничка дела
стварало је 16 уметника из Београда,
Новог Сада, Ђурђева, Врдника, Руменке,
Шида, Косова и Метохије, Сремске Митровице, Пчеларева, Бачког Јарка и Темерина.
Сви су били у обавези да оставе бар по
један рад Културном центру „Лукијан
Мушицки“, а радови настали током колоније биће изложени следеће године на
отварању наредне ликовне колоније.
Учеснике ликовне колоније бира Уметнички савет Културног центра „Лукијан
Мушицки“, а чланица савета академска
сликарка Снежана Мандић, истиче да ће
се трудити да задржи ниво и квалитет
колоније који је градио њен отац.
– Од кад колонија постоји селектор
колоније био је мој отац, академски сликар Димитрије Коларевић, који нас је све
прерано напустио али нам је оставио
његове идеје и визије везане за будући
имиџ и карактер наше колоније. Трудила
сам се да задржимо ниво и квалитет колоније који је годинама градио мој отац,
бирајући да учесници колоније буду као

ОТВОРЕНА ИЗЛОЖБА СЛИКА „ЈЕГРИЧКА 2021“
УМЕТ НИЧ КА дела која су стварана
прошле године на Ликовној колонији
„Јегричка 2021“, ове године изложене
су у галерији Културног центра „Лукијан
Мушицки“ у Темерину. Ова изложба је
отоврена 22. јула, а отворила је академска сликарка Снежана Мандић.Посетиоци могу да је погледају до половине

августа. Највише радова могу да виде
од Димитрија Коларевића, уметника
који је био дуги низ година председника Уметничког савета, а који нажалост
више није међу нама. Стога је ова
ликовна колонија била посвећена
њему, за све што је учинио и допринео
у уметности.

што је и сам говорио добри сликари и
људи. Осим овог начела, спровела сам
још једну идеју а то је да овога пута освежимо састав учешћем младих уметника и
на тај начин унесемо нову енергију, али и
нове уметничке токове у нашу колонију –
са задовољством додаје Мандић.
Организатор ове манифестације је Културни центар „Лукијан Мушицки“, а в.д.
директора Божидар Пролић истиче значај
ове манифестације за унапређење културних догађаја у нашој општини, али и ширење збирке уметничких радова које поседују.
– Ликовна колонија је једна од наших
најзначајних манифестација, коју традиционално већ дуги низ година организујемо овде на Јегричкој. Нажалост, Димитри-
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је Коларевић, као неко ко је био дуги низ
година председник нашег Уметничког
савета, више није међу нама. Стога на
неки начин ову ликовну колонију посветили смо њему – наставља Пролић. - Циљ
ликовне колоније је управо ширење збирке уметничких радова које поседујемо и
које наши грађани имају прилике да виде
сваке наредне године на изложби коју
организујемо у току ликовне колоније.
Свакако да је ово једна лепа прича, у којој
квалитетни и талентовани људи у пријатном амбијенту стварају вредна и аутентична дела, која остају у наслеђу нашег Културног центра.
На Ликовној колонији „Јегричка“, за
више од једне деценије, учествовао је
велики број уметника, стварајући међународну колекцију уметничких дела и креативних скупова уметника из различитих
места. Међу њима има оних који већ традиционално учествују дуги низ година на
ликовној колонији „Јегричка“, као што је
Соња Брегун која више и не броји колико
пута је била учесник.
– Дуги низ година учесница сам на
Ликовној колонији „Јегричка“, што ми је
част, јер је то средина која је мени блиска.
Захваљујем се организаторима на позиву.
Желим да кажем да ми је драго сваки пут
кад овде дођем, јер инспирацију нађем у
природи, у овим предивним бојама светлости, овим летњим тренуцима и амбијенту. Такође, драго ми је што су присутни
познати људи који су већ постали заштитни знак ликовне колоније, али је стигло и
ново освежење. Позвани су и нови сликари, који су својим радовима обогатили ову
серију слика – закључује Соња Брегун,
сликарка из Ђурђева.
Међу уметницима су и они који су се
први пут овде нашли као што је Милош

Остојић, сликар из Шида, који не крије
своје позитивне импресије поводом амбијента у којем ствара своја дела.
– На ову ликовну колонију долазим први
пут и утисци су фантастични. Заиста и предео и природа, све је инспиративно. Такође и колеге уметници који се налазе на
овој ликовној колонији су као људи и као
колеге веома занимљиви и све ово некако
инспирише да урадимо занимљиве и
интересантне слике – објашњава Остојић.
Маријан Мајин, уметник из Новог Сада

АКТУЕЛНО

други пут учествује на ликовној колонији и
има само речи хвале о оргнаизацији колоније.

УЧЕСНИЦИ
ЛИКОВНЕ КОЛОНИЈЕ
„ЈЕГРИЧКА 2022“
УМЕТ НИ ЦИ који су учесници ликовне
колоније „Јегричка 2022“ су: Снежана
Мандић, Виктор Зубко, Соња Брегун,
Константин Гушић, Радуле Бошковић,
Љупка Ерг, Јован Арамбишић, Горан
Михајловић, Анатолиј Ивакин, Милош
Остојић, Данило Вуксановић, Александар Лукић, Верица Чупић, Ненад Игњатов, Маријан Мајин и Ненад Костић.
Технике које су заступљене на овом
сазиву ликовне колоније су уље на платну, акрил, акварел, док су мотиви који
преовлађују пејзажи, мртва природа и
апстракција.

– Други пут сам на овој ликовној колонији. Импозантна је јако и по питању организације и амбијента. Јако је лепо што у
колонији има различитих аутора по питању професије и стилова. Мислим да је то
драгоцено за све који смо овде у интеракцији идеја, погледа на живот и сликарство.
Немам проблем да замолим колеге да ми
помогну да оставе неки свој отисак на
мојој слици, тако да махом су моје слике
да кажем колективног карактера, али зато
имају једну лепу енергију – закључује
Мајин.
С. Косановић
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Концерт посвећен недавно преминулом Недељку Малешевићу, музичару и великом хуманитарцу из Сирига

ЉУДИ ВЕЛИКОГ СРЦА
СЕ НЕ ЗАБОРАВЉАЈУ

М

еморијални рок концерт под називом
„Пријатељи за Неђу“
биће одржан 6. августа у 19
часова у Основној школи „Данило Зеленовић“ у Сиригу у част
недавно преминулог Недељка
Малешевића, који је био познати локални музичар и велики
хуманитарац, због чега су га
мештани Сирига, али и околних
места, изузето поштовали и
ценили.
Концерт је и хуманитарног
карактера, јер је Недељкова
жеља била да организује свирку, а прикупљена средства би
била намењена малој Оливери
Шево из Сирига, како би могла
да настави своју терапију и
добије шансу за бољи живот.
Нажалост, он није имао прилику да га сам организује, али су
чланови из његове музичке групе „Акустик бенд“ као и његов
дугогодишњи пријатељ Зоран
Савић дошли на идеју да направе концерт у његово име и
испуне његову велику жељу да
помогне Оливери.
– Неђо и ја смо дугогодишњи

Желео сам да организујемо дан
који ће бити спортско-музички
дан у његову част и да то обележимо наредне године. Наравно
обавезно би био хуманитарног
карактера, како је он и хтео –
прича Савић.
– Његови другари из бенда су
ме предухитрили, контактирали су ме и предложили да
њихова и моја идеја буде реализована ове године. Наравно

пристао сам одмах и припремамо концерт за 6. август у основној школи у Сиригу. Све што
будемо прикупили то ћемо
наменити малој Ољи, нашој
суграђанки.
Он је том приликом позвао
све људе доброг срца и поштоваоце Недељковог лика и дела
да дођу и увеличају овај догађај, а тим и дају допринос и
помогну малој Оливери.
– Позивам све људе да дођу
да се дружимо са Неђом и
његовом музиком и да на тај
начин помогнемо нашој малој
суграђанки Ољи и тиме испунимо његову жељу – поручује
Савић.
Недељко Ђукић је музиком
почео да се бави још у школским данима заједно са својим
друговима из краја. У својој
дугогодишњој музичкој каријери образовао је и помогао многој деци у Сиригу и усмерио их
да се баве музиком. И дан
данас та деца свирају и биће
учесници хуманитарног концерта, заказаног за 6. август.
Т. К.

Пројекат „У свему смо заједно“ финансијски је подржала Општина Темерин. Ставови изнети у пројекту, међутим, не изражавају нужно ставове Општине Темерин.
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Општина Темерин домаћин Централног европског купа у стреличарству

НАЈВЕЋИ ОВОГОДИШЊИ
ИНТЕРНАЦИОНАЛНИ ТУРНИР
У СРБИЈИ ОДРЖАН У СИРИГУ

Ц
другари и пријатељи. Спорт је
нешто што нас је увек повезивало, заједно смо играли фудбал,
увек смо заједно гледали и
посећивали утакмице. Што се
музике тиче ту нисам био стручан, али сам увек долазио на
његове свирке и концерте.
Нажалост, изгубили смо га, био
сам у том тренутку са њим и
буквално ми је умро на рукама,
због чега ми је било још теже.

АКТУЕЛНО

ентрални европски куп у стреличарству одржан је 2. јула у Сиригу на фудбалском стадиону у организацији
стреличарског клуба „Castle Archery“ из
Темерина.
Учешће су узели најбољи јуниори и сениори у стреличарству из различитих земаља
Европе - Хрватске, Мађарске, Словеније,
Словачке, Кипра, Аустрије и наравно Србије. Тог дана Сириг је био центар дешавања,
а ово такмичење окупило је велики број
такмчара.
Колико је овај догађај велик не само за
Темерин, већ и за целу Србију говори председник Стреличарског савеза Србије Драган
Свилановић.
– Трећи овогодишњи турнир са Централног европског купа је највећи турнир ове

године у Србији. Оно што је интересантно
да је ово трећи турнир ове године, а конкурецнија је изузетно велика. Много је победника са првог и другог турнира, који имају
велики број бодова. На овом турниру се на
неки начин одлучује победник. Упркос томе
што је преостало још два турнира у Словачкој и Мађарској, ово је преломна тачка за
такмичаре, ко ће скупити највише бодова.
Догађај попут овог је прелеп за српско стреличарство – наводи Свилановић.
Председник стреличарског клуба „Castle
Archery“ Бела Варга објаснио нам је како се
заправо одвија ово такмичење и како се
бира победник.
– Ово је такмичење „outdoor” метно стреличарство, где такмичари пуцају на 70 метара, млађе категорије истим луком пуцају на

60 метара, док се сложеним луком пуца на
50 метара. Такмичење се одиграва у два
полувремена, а у сваком се пуца по 36 стрела. На основу те листе иде се даље у елиминационе борбе и на крају долазимо до
победника – прецизира Варга.
Да је у животу само потребна воља, жеља
и упорност да би своје жеље преточили у
стварност сведочи и наша параолимпијка
Драгана Бачко. Она је рођена без горњих
екстремитета, али је то не спречава да се
поред теквонда, почне бавити и стреличарством, па је тако узела учешће и на овом
турниру.
– Други пут сам овде и изузетно ми је
драго што сам ту. Иначе, стреличарство тренирам од 2019. године. Пре тога сам тренирала теквондо, светски сам првак у паратеквонду. Наравно, био ми је циљ да одем на
параолимпијске игре у Токио 2020. године,
али имајући у виду да нема параолимпијске
катергорије када је реч о теквонду, одлучила сам се за стреличарство. Циљ ми је да
одем на Европско првенство које ће бити
ове године у августу и наравно освојим
медаљу. Следећи циљ је и Светско првенство, онда и параолимпијске игре у Паризу
2024. године –кроз осмех прича Драгана.
Можда вам се чини да је стреличарство,
познато и као витешка вештина, више
мушки спорт, међутим све више се за њега
интересују и жене. Најбоље од свега је што
за овај спорт нема ограничења, јер се њиме
могу бавити старији, па чак и деца.
Т. К.

Пројекат „У свему смо заједно“ финансијски је подржала Општина Темерин. Ставови изнети у пројекту, међутим, не изражавају нужно ставове Општине Темерин.
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КОНКУРС

Среда, 27. јул 2022.

На основу Одлуке Општинског веће општине Темерин о расписивању Јавног конкурса за суфинансирање мера енергетске санације, породичних кућа
и станова на територији општине Темерин за 2022. годину, број 06-1/22-95-3-01 од 11.07.2022. године и Правилника о суфинансирању мера енергетске
санације, породичних кућа и станова које се односе на унапређење термичког омотача, термотехничких инсталација и уградње соларних колектора за
централну припрему потрошне топле воде по јавном позиву Управе за подстицање и унапређење енергетске ефикасности ЈП 1/22 („Службени лист
општине Темерин“, број 8/22) (у даљем тексту: Правилник), Општина Темерин
расписује

ЈАВНИ КОНКУРС

за суфинансирање мера енергетске санације, породичних кућа и станова које се односе на унапређење
термичког омотача, термотехничких инсталација и уградње соларних колектора за централну припрему
потрошне топле воде на територији општине Темеринза 2022. годину
I. ПРЕДМЕТ И МАКСИМАЛНА ВИСИНА БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА
ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ
Предмет суфинансирања обухвата следеће МЕРЕ енергетске ефикасности:
1) заменa спољних прозора и врата и других транспарентних елемената
термичког омотача са одговарајућим термичким својствима према негрејаним
просторијама, ЗА ПОРОДИЧНЕ КУЋЕ И СТАНОВЕ
Ова мера обухвата и пратећу oпрему за прозоре/врата, као што су окапнице,
прозорске даске, ролетне, капци и др, као и пратеће грађевинске радове на
демонтажи и правилној монтажи прозора/врата, као што је демонтажа старих
прозора/врата и одвоз на депонију, правилна монтажа прозора, обрада око
прозорa/врата гипс-картон плочама, глетовање, обрада ивица и кречење око
прозора/врата са унутрашње стране зида
Удео средства подстицаја износи максимално 50% од вредности укупне
инвестиције са ПДВ-ом по појединачној пријави, а максимално 140.000,00
динара са ПДВ-ом.
Неопходно је да буду испуњени следеће критеријуми енергетске ефикасности:
1) Спољна столарија са следећим минималним техничким карактеристикама
(U-коефицијент прелаза топлоте):
- U≤ 1,5 W/m2K за прозоре и балконска врата
- U ≤ 1,6 W/ m2K за спољна врата
4) набавка и инсталација котлова на природни гас, грејачa простора, или
замена постојећег грејача простора (котао или пећ) ефикаснијим, за
ПОРОДИЧНЕ КУЋЕ И СТАНОВЕ
Удео средства подстицаја износи 50% од вредности укупне инвестиције са
ПДВ-ом по појединачној пријави, а максимално 85.000,00 динара са ПДВ-ом.
Неопходно је да буде испуњен следећи критеријум енергетске ефикасности:
- минимални степен корисности котла (грејача простора) на природни гас
износи 90%.
5) набавка и инсталација котлова на биомасу (дрвни пелет, брикет, сечка),
грејачa простора, или замена постојећег грејача простора (котао или пећ)
ефикаснијим, ЗА ПОРОДИЧНЕ КУЋЕ И СТАНОВЕ
Удео средства подстицаја износи 50% од вредности укупне инвестиције са
ПДВ-ом по појединачној пријави, а максимално 110.000,00 динара са ПДВ-ом
за котлове на биомасу (пелет и сечка).
Неопходно је да буде испуњен следећи критеријум енергетске ефикасности:
- минимални степен корисности котла (грејача простора) на биомасу (дрвни
пелет, брикет, сечка) износи 85%.
6) замена постојеће или уградња нове цевне мреже, грејних тела-радијатора
и пратећег прибора, за ПОРОДИЧНЕ КУЋЕ И СТАНОВЕ - за ову меру се може
конкурисати само заједно са мером замене постојећег грејача простора (котао
или пећ) ефикаснијим из става 1. тачка 4) или 5), овог одељка.
Удео средства подстицаја износи 50% од вредности укупне инвестиције са
ПДВ-ом по појединачној пријави, а максимално 120.000,00 динара са ПДВ-ом.
7) набавка и уградње топлотних пумпи и пратеће инсталације грејног система
(грејач простора или комбиновани грејач) ЗА ПОРОДИЧНЕ КУЋЕ.
Удео средства подстицаја износи 50% од вредности укупне инвестиције са
ПДВ-ом по појединачној пријави, а максимално 250.000,00 динара са ПДВ-ом
8) набавка и уградње соларних колектора у инсталацију за централну
припрему потрошне топле воде за грејање санитарне потрошне топле воде и
пратеће инсталације грејног система ЗА ПОРОДИЧНЕ КУЋЕ.
Укупан износ средстава подстицаја која се додељују за ову меру, представља
мањи износ од:
(1) 50% од вредности укупне инвестиције са ПДВ ом, а максимално 140.000,00
динара са ПДВ-ом, и;
(2) износа који се добија множењем количине топле воде из достављене
профактуре, са износом од 650,00 динара са ПДВ-ом.
Домаћинстава (за породичне куће и станове) не могу да конкуришу за више од
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једне мере енергетске ефикасности из овог одељка, осим за меру из става 1. тач.
10) овог одељка.
Укупно планирана средства које Општина Темерин заједно са средствима
Управе за подстицање и унапређење енергетске ефикасности додељује путем
овог конкурса износе 10.500.000,00 милиона динара,
Додатни услови за доделу средстава подстицаја за енергетску санацију
стамбених објекта:
Двојни објекти различитих власника као и објекти у низу третирају се као
засебни објекти.
За мере из става 2. тач 1) овог одељка средства се неће одобравати за
набавку и уградњу појединачних прозора и врата. Средства се неће одобравати
за набавку улазних врата стамбених објеката која нису у директној вези са
грејаним простором.
За стамбене објекте са више етажа једног власника, средства се могу
користити за замену столарије на једној или свим етажама с тим да замена
столарије на свакој од етажа мора бити комплетна.
Власници појединачних етажа у стамбеном објекту подносе појединачне
пријаве за замену столарије.
II КОРИСНИЦИ СРЕДСТАВА
Kорисници бесповратних средстава су домаћинства изузев:
1) власника посебних делова стамбено-пословног објеката који не служе за
становање;
2) власника стамбених објеката који су у претходне две године после
достављања Решења о додели бесповратних средстава за сличне активности
одустали од спровођења активности.
III УСЛОВИ ПРИЈАВЕ НА КОНКУРС
Право учешћа на конкурсу имају домаћинства која станују у породичним
кућама и становима испуњавају следеће услове:
1) да је подносилац пријаве:
1) власник објекта, или
2) ако подносилац пријаве није власник, онда да подносилац пријаве има
пријаву боравка на адреси објекта за који подноси пријаву, и тада је
потребно уз пријаву поднети писану сагласност власника објекта
2) да је објекат настањен и уз пријаву приложити копију рачуна за електричну
енергију где се види да је потрошња електричне енергије у објекту у
претходном месецу минимално 30 kwh.
3) не прихватају се трошкови радова, набавке материјала и опреме који настану
пре првог обиласка Комисије за преглед и оцену поднетих захтева за
суфинансирање пројеката енергетске ефикасности.
Уколико има више од једног власника породичне куће, потребно је доставити
сагласност осталих власника приликом пријаве.
Уколико подносилац пријаве није власник породичне куће, потребно је
доставити сагласност власника.
IV НЕПРИХВАТЉИВИ ТРОШКОВИ
Не прихватају се трошкови радова, набавка материјала и опрема који настану
пре првог обиласка Комисије за преглед и оцену поднетих захтева за
суфинасирање пројеката енергетске ефикасности.
Неприхватљиви трошкови – Трошкови који неће бити финансирани јавним
конкурсом из буџета Општине Темерин су:
1) Трошкови који су у вези са набавком опреме: царински и административни
трошкови
2) Трошкови у вези са одобравањем и спровођењем кредитног задужења:
трошкови одобравања кредита, трошкови камата, трошкови кредитног
бироа, трошкови осигурања кредита и сл.
3) Рефундација трошкова за већ набављену опрему и извршене услуге (плаћене
или испоручене)
4) Набавка опреме коју подносилац захтева за бесповратна средства сам
производи или за услуге које подносилац захтева сам извршава
Други трошкове који нису у складу са мерама енергетске санације.
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V ОБАВЕЗНА ДОКУМЕНТАЦИЈА УЗ ПРИЈАВУ НА ЈАВНИ КОНКУРС

IX ОЦЕЊИВАЊЕ, УТВРЂИВАЊЕ ЛИСТЕ И ИЗБОР ДОМАЋИНСТАВА

Пријава коју на јавни конкурс подносе домаћинства (за породичне куће и
станове) нарочито садржи:

Оцењивање и рангирање пројеката домаћинстава се врши у складу са
Правилником и применом критеријума из одељка VIII Јавног конкурса.
Комисија за реализацију мера енергетске санације Општине Темерин (у
даљем тексту: Комисија) разматра пријаве и у складу са условима из одељка III
и утврђује јединствену прелиминарну ранг листу крајњих корисника за све мере
енергетске ефикасности из јавног конкурса на основу бодовања према
критеријумима из одељка VIII Јавног конкурса.
Листу из става 2. овог одељка Комисија објављује на огласној табли и
званичној интернет страници Општине Темерин.
Подносиоци пријава имају право увида у поднете пријаве и приложену
документацију по утврђивању листе из става 2. овог одељка у року од три дана
од дана објављивања листе у складу са ставом 3. овог одељка.
На листу из става 2. овог одељка подносиоци пријава имају право приговора
Комисији у року од осам дана од дана њеног објављивања. Приговор се
подноси на писарницу Општине Темерин.
Комисија је дужна да размотри поднете приговоре на листу из става 2. овог
одељка као и да донесе одлуку о приговору, која мора бити образложена, у
року од 15 дана од дана његовог пријема и на основу донетих одлука донесе
ревидирану прелиминарну листу.
На основу листе из става 6. овог одељка Комисија врши теренски обилазак
ради увида у стање стамбених објеката са те листе закључно са редним бројем
подносиоца пријаве до којег су обезбеђена укупна средства за субвенционисање.
Уколико је Комисија приликом теренског обиласка из става 7. овог одељка
утврдила да је подносилац пријаве дао неистините податке у пријави Комисија
га елиминише из ревидиране прелиминарне листе и уместо њега спроводи
теренски обилазак првог следећег на листи код кога није вршен теренски
обилазак.
Приликом теренског обиласка уз обавезно присуство подносиоца захтева
комисија сачињава записник у два примерка, при чему један остаје подносиоцу
пријаве, а један задржава Комисија. У записнику Комисија потврђује да ли су
мере наведене у предмеру и предрачуну који је грађанин поднео приликом
пријаве на јавни конкурс прихватљиве.
На основу записника из става 9. овог одељка комисија сачињава предлог
коначне листе крајњих корисника.
Листу из става 10. овог одељка Комисија објављује на огласној табли и
званичној интернет страници Општине Темерин.
На листу из става 10. овог одељка подносиоци пријава код којих је извршен
теренски обилазак, имају право приговора Комисији у року од осам дана од
дана објављивања предлога коначне листе крајњих корисника. Приговор се
подноси на писарницу Општине Темерин.
Комисија је дужна да одлучи по приговорима из става 10. овог одељка у року
од 15 дана од дана пријема приговора и након одлучивања по свим приговорима
сачини коначну листу крајњих корисника.
Општинско веће општине Темерин доноси Одлуку о додели бесповратних
средстава крајњим корисницима за спровођење мера енергетске санације, на
основу чега се закључују уговори.

1) потписан и попуњен Пријавни образац за суфинасирање мера енергетске
ефикасности (Прилог 1) са попуњеним подацима о мери за коју се конкурише
и о стању грађевинских (фасадних) елемената и грејног система објекта;
2) изјава о члановима домаћинства са фотокопијом личних карата за сваког
члана домаћинства са јасно видљивом адресом становања;
3) фотокопије личних карата или очитане личне карте за сва физичка лица која
живе на адреси породичне куће за коју се подноси пријава. За малолетне
лица доставити фотокопије здравствених књижица / Уверење о пребивалишту
издато од стране МУП;
4) фотокопију рачуна за утрошену електричну енергију за стамбени објекат за
који се конкурише за последњи месец, ради доказа да се живи у пријављеном
стамбеном објекту о (препоручује се да минимална потрошња не може бити
мања од 30 kWh месечно);
5) потврда о могућности прикључења на гасоводну мрежу за меру набавке
котла на гас (за набавку котла на природни гас);
6) извод из листе непокретности којим се доказује легалност објекта и
власништво (лист се издаје код нотара или из катастра);
7) предмер и предрачун� профактура за опрему са уградњом издата од
привредног субјекта са листе директних корисника (привредних субјеката)
(Прилог 2) коју је објавила Општина Темерин;
8) потписана изјава о сагласности да орган за потребе поступка може извршити
увид, прибавити и обрадити податке о чињеницама о којима се води
службена евиденција, а који су неопходни у поступку одлучивања. (Прилог 3)
VI ПРЕУЗИМАЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ЈАВНИ КОНКУРС
Конкурсна документација за Јавни конкурс може се преузети на интернет
страници Општине Темерин, или на пријавници Општинске управе Темерин и
садржи:
1) Комплетан текст Јавног конкурса,
2) Прилог 1 - за грађане - Пријавни образац и образац о стању породичних кућа
и станова
3) Прилог 2 - Листа привредних субјеката/извођача радова са које грађани
бирају једног извођача и од којег морају да прибаве предрачун са ценом за
опрему и уградњу.
4) Прилог 3 - Потписана изјава о сагласности
5) Прилог 4 - Критеријуми за избор пројеката
VII МЕСТО И РОК ДОСТАВЈЬАЊА ПРИЈАВА
Рок за подношење пријава је 21 дан од дана објављивања на званичној
интернет страници и огласној табли Општине Темерин,
Конкурс је отворен закључно са даном 01. 08. 2022. године.
Попуњени, потписани и одштампани пријавни образац (прилог 1, 2 и 3) и
пратећа документација достављају се у затвореној коверти са назнаком:
„ПРИЈАВА ЗА ЈАВНИ КОНКУРС за суфинансирање мера енергетске санације,
породичних кућа и станова које се односе на унапређење термичког омотача,
термотехничких инсталација и уградње соларних колектора за централну
припрему потрошне топле воде - НЕ ОТВАРАТИ”, са пуном адресом
пошиљаоца на полеђини коверте.
Пријава се предаје лично на писарници Општине Темерин, или препоручено
поштом на адресу:
Општина Темерин
Комисија за реализацију мера енергетске санације
Новосадска 326, 21235 Темерин
За све додатне информације и обавештења у вези Јавног конкурса можете се
обратити на контакт телефон 021 / 843 - 888 и електронску адресу: e-mail: ler.
temerin@gmail.com
Сва питања и одговори биће објављени на интернет страници Општине
Темерин.
Благовременом доставом сматра се препоручена пошиљка предата пошти
најкасније до истека последњег дана утврђеног рока за предају конкурсне
документације (печат поште), без обзира на датум приспећа.
Пријаве послате на било који други начин неће бити узете у разматрање.
Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће разматрати.
VIII КРИТЕРИЈУМИ ЗА ИЗБОР ПРОЈЕКАТА
Критеријуми за избор пројеката су следећи:
1) постојеће стање у погледу термичке изолације објекта;
2) постојећи начин грејања;
3) постојеће карактеристике спољне столарије;
4) К фактор заузетости површине;
5) коришћење субвенција за енергетску санацију (средства општине�републике)
Детаљни начин бодовања према наведеним критеријумима је дат у
Прилогу 4.

X НАЧИН РЕАЛИЗАЦИЈЕ ДОДЕЉЕНИХ СРЕДСТАВА
Општина Темерин ће вршити пренос средстава искључиво привредним
субјектима - извођачима радова, а не домаћинствима, након што грађанин
изврши целокупну уплату извођачу радова и након завршетка реализације
мере.
Услов да се пренесу средства извођачу радова је потврда Комисије да су
радови изведени како је предвиђено предмером и предрачуном који је
грађанин предао када се пријавио за меру као и у складу са записником
Комисије приликом првог изласка.
Грађанин мора имати уредну документацију (рачуне и атесте) које ће
доставити надлежној комисији.
Општина Темерин ће вршити пренос средстава изабраним извођачима
радова у складу са закљученим уговором. Грађанин ће сам сносити трошкове
изведених радова који буду већи од износа субвенције наведене у одељку I
(максималног износа бесповратних средстава града�општине).
Контролу извршења уговорених обавеза извршиће надлежни органи који су
задужени за урбанизам односно заштиту животне средине, у сарадњи са
Комисијом.
Уколико грађанин није средства наменски утрошио, или радови нису
изведени у складу са предмером и предрачуном који је грађанин поднео
приликом пријаве, Општина Темерин неће уплатити средства додељена јавним
конкурсом.
Уколико из неког разлога грађанин не може да реализује набавку од
одабраног извођача радова, има право да изврши набавку од другог са листе и
да о томе, пре реализације набавке, обавести Комисију и достави јој нову
профактуру�предрачун, с тим да износ не може бити већи од одобреног.

Број: 501-47/2022-07
Дана: 11.07.2022. године
Темерин

Комисија за реализацију
мера енергетске санације
у општини Темерин
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Среда, 27. јул 2022.

Успешна сезона крунисана пласманом у виши ранг

И

СИРИ ЖА НИ ПРВА ЦИ
ГРАДСКЕ ЛИГЕ НОВОГ САДА

мпресивном пролећном серијом, са
свих 15 победа, уз гол-разлику 62:7,
фудбалери ОФК Сирига, ударили су
печат на прво место у Градској лиги Новог
Сада. После само једне сезоне, изборили су
експресан повратак у Новосадску лигу, где
од јесени имају високе циљеве. Остварени
резултати никог нису оставили равнодушним,
а могли би да представљају замајац за успехе
и у вишем рангу.

КОСТРЕШЕВИЋ
УРУЧИО ПЕХАР
НОВАК Кострешевић, председник ФСГ
Нови Сад, уручио је пехар за освојено
прво место капитену Драгомиру Декићу,
пожелевши Сирижанима пуно успеха у
вишем рангу.
-По питању инфраструктуре, ОФК Сириг
је међу водећима на територији савеза, а
ове сезоне је на терену потврдио да је
сазрео и за резултатски искорак. Радује
ме чињеница да се пажња посвећује раду
са млађим категоријама – истакао је
Кострешевић.
- Не смемо више никад да дозволимо да
клуб испадне у најнижи ранг такмичења.
Имамо инфраструктуру и услове за српсколигашки оквир, подигли смо се и организационо, а имамо подршку, не само Сирижана,
већ и љубитеља фудбала из целе темеринске
општине. Нећемо се успавати на ловорикама
оствареног резултата, желимо да наставимо
узлазном линијом и да наредне сезоне, у јачој
конкуренцији, будемо тврд орах свима – каже
Никола Вукашиновић, председник клуба.
Пре почетка трке, постављен је јасан циљ –
освајање првог места, иако су две водеће екипе имале проходност ка вишем рангу. Пола
у шали, пола у збиљи, Сирижани кажу да би
друго место било као зима без снега, и да су
зато одлучно и сложно јуришали ка трону.
-После јесење етапе и два пораза на теренима конкурената, било је јасно да постоје
одређене слабости и да их морамо отклонити. Засукали смо рукаве, направили додатну
селекцију и навијачима приредили прегршт
пролећних радости. Број гледалаца на трибинама је огледало учинка. Сусек смо победили минималцем на крилима више од 500
гледалаца, а још више их је било у дербију са
најближем пратиоцем Бачком из Бегеча (3:1),
када смо преокретом потврдили доминацију
у лиги – рекао је Никола Вукашиновић.
Најмлађи тренер у лиги, Александар Миљковић, са одлично укомпонованим тимом,
поставио је лествицу високо, јер 15 пролећ-

них победа представља учинак вредан поштовања. Ритам нису пореметиле ни повреде
Александра Миловановића и Рајка Којовића,
иако су обојица били пројектовани као носиоци игре.
- Са гол-разликом 114:11, мерилом офанзивне оријентације, окончали смо трку. Пре
почетка сезоне, окупио сам играче, рекавши
им да очекујем редовне доласке на тренинге
и да ме не интересује околност да је у питању најнижи степен такмичења. На сваком тренингу, било је минимум 20 играча, то је један
од сегмената преваге спрам ривала – истиче
тренер Александар Миљковић.
Две победе, са Слогом из Лока (13:0) и
Москвом (11:0), остварене су двоцифреним
резултатом, док је најбоља одбрана у лиги,
мрежу сачувала на чак 22 утакмице.

ТЕРЕТ НА ЛЕЂИМА
21 ИГРАЧА
ТОКОМ пролећне етапе, дрес ОФК
Сирига, носили су: голмани Александар
Видовић, Жарко Јоргић и Станко Гогић и
играчи Драгомир Декић, Борис и Срђан
Брежњак, Милорад Косић, Александар
Танасић, Немања Вулић, Марко Грујичић,
Владимир Рабљеновић, Љубиша Вукеља,
Бојан Ружин, Марко Којовић, Душко
Васић, Дејан Радосављевић, Бојан Радић,
Александар Марјанов, Јан Станковић и
Стефан Митровић.
- Поносан сам на играче, јуначки су прегрмели бројне изазове. Бачка и Сусек су били
једини конкуренти, али веровали смо у то што

радимо, уз дозу оптерећења, свесни да се од
нас очекује експресан повратак у Новосадску
лигу. Играчи се међусобно нису посматрали као конкуренти за место у тиму, већ као
саборци, окупљени око истог циља – нагласио
је Александар Миљковић.

ВУКЕЉА НАЈБОЉИ
СТРЕЛАЦ
ЉУБИ ША Вукеља је постигао 17 голова.
Прате га Бојан Ружин (14), Милорад Косић
(13) и Владимир Рабљеновић (12). Марко
Грујичић и Александар Марјанов, ставили
су потпис испод седам погодака.
Са енергијом вечитог младића, трчао је и
борио се Љубиша Вукеља. Некадашњи играч
Војводине, Партизана, Вашаша, кипарског
Етникоса, Борца из Бањалуке, Челика (Никшић) и Пролетера, следеће седмице ће да
наврши 39. година, али то није била препрека
да потврди тезу о вечности класе.
- Није лако пронаћи мотив да у овим годинама још будем на терену, али прича је од
почетка слутила да има потенцијал да прерасте у задовољство. Лепо је када се уђе у виши
ранг, то је најлепша сатисфакција за урађено
на путу са бројним замкама. Све смо их избегли и у великом стилу освојили прво место –
каже Љубиша Вукеља.
У тренуцима славља, Сирижани су ангажовали првог новајлију. Данијел Солдат (Војводина, Бачко Градиште), заоштриће конкуренцију у везном реду.
М. Менићанин
ФОТОГРАФИЈЕ: М. Менићанин
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