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Деле га ци ја Теме ри на у посе ти брат ској општи ни Риб ник

ВИШЕ ГО ДИ ШЊА САРАД ЊА НА ВИШЕ НИВОА

Пред сед ник Општи не Теме рин Мла ден 
Зец са сво јим сарад ни ци ма 5. јуна 
посе тио је брат ску општи ну Риб ник у 

Репу бли ци Срп ској.
Посе та је орга ни зо ва на у скла ду са „Пове-

љом о бра ти мље њу“ , а циљ је јача ње и раз-
ви ја ње при ја тељ ских одно са, као и успо ста-
вља ње сарад ње у обла сти при вре де, здрав-

ства, кул ту ре, али и пре ко гра нич не сарад ње 
у дру гим обла сти ма од зајед нич ког инте ре-
са.

Том при ли ком пред сед ник Зец је изра зио 
захвал ност дома ћи ни ма на госто прим ству и 
срдач ном доче ку и иста као да мно го људи из 
Риб ни ка сада живи у општи ни Теме рин, због 
чега је и дошло до бра ти мље ња.

– Риб ник је јед на од чети ри општи не са 
који ма сара ђу је мо на тај начин. Нај ви ше 
послу је мо пре ко удру же ња гра ђа на са наше 
тери то ри је, која се баве исто ри јом Репу бли-
ке Срп ске, као што је Удр уже ње Врбља на ца. 
Наши су парт не ри, наро чи то када је реч о 
пре ра ди дрве та, јер мно го наших дрва ра се 
снаб де ва упра во у Риб ни ку – обја шња ва 
Зец.

Овом посе том сагле да ли су тури стич ке 
потен ци ја ле општи не Риб ник и раз го ва ра ли 
о сарад њи и у тој обла сти, а Зец их је позвао 
да буду гости Теме рина на Дан општи не и 
Пасу љи ја де. 

– Има ју јако добар тури стич ки потен ци јал, 
при ро да је пре ле па, па смо гле да ли и како 
бисмо у будућ но сти могли нашу децу да 
води мо тамо на екс кур зи је и да на тај начин 
помог не мо тури стич ком раз во ју наше брат-
ске општи не. Позва ли смо их да буду наши 
гости на Дан општи не и Пасу љи ја де, тако да 
ће има ти при ли ку да се дру же са нашим при-
вред ни ци ма и надам се оства ре успе шну 
послов ну сарад њу – исткао је пред сед ник. 

T. K.

Заме ник покра јин ског секре та ра Ради вој Паро шки у рад ној посе ти Теме ри ну

ЗАМЕ НИК ПОКРА ЈИН СКОГ СЕКРЕ ТА РА 
ОБИ ШАО ТЕМЕ РИН

Заме ник покра јин ског секре та ра за 
реги о нал ни раз вој, међу ре ги о нал ни 
сарад њу и локал ну само у пра ву Ради-

вој Паро шки са сво јим срад ни ци ма 17. 
јуна био је у рад ној посе ти Општи ни Теме-
рин. Они су се саста ли са пред сед ни ком 
општи не Мла де ном Зецом и пред сед ни-
ком Скуп шти не општи не Теме рин Робер-
том Пасто ром. Састан ку су при су ство ва ли 
и заме ник пред сед ни ка општи не Дејан 
Бра даш и члан Општин ског већа заду жен 
за при вре ду и пољо при вре ду Мира Родић. 

Раз го ва ра ли су о стра те шким пла но ви-
ма, циље ви ма и про јек ти ма који су од 
вели ке важно сти за гра ђа не општи не 
Теме рин, а посе та је наста вље на оби ла-
ском фир ми “Тим коп” и “Гра ди на систем” 
из Теме ри на, које су биле кори сни ци сред-
ста ва покра јин ских кон кур са и пока за ле се 
као при мер добре прак се. 

Заме ник покра јин ског секре та ра Ради-
вој Паро шки иста као је важност ова квих 
посе та локал ним само у пра ва ма. 

-   Покра јин ски секре та ри јат за реги о-
нал ни раз вој, међу ре ги о нал ну сарад њу и 
локал ну само у ра ву је у оби ла ску ошти на-
ма и већ смо их оби шли десе так, а ево 
сада смо у Теме ри ну. Вео ма нам је важно 
да у непо сред ном кон так ту са пред став ни-
ци ма и руко во ди о ци ма Општи не Теме рин 
дође мо до инфор ма ци ја који су то стра те-

шки пла но ви, циље ви и про јек ти који су 
важни за гра ђа не Теме ри на и да тако у 
зајед нич кој интер ак ци ји омо гу ћи мо да се 
ти про јек ти оства ре – рекао је Паро шки.

Пред сед ник општи не Теме рин Мла ден 
Зец каже да су раз го ва ра ли и о потен ци-
јал ним кон кур си ма на који ма би наша 
општи на могла да кон ку ри ше. 

-  Раз го ва ра ли смо о тре нут ним про јек-
ти ма које ради мо, међу који ма је план 

раз во ја општи не Теме рин од 2021. до 
2027. годи не, а тај стра те шки доку мент 
финан си ра упра во покра јин ски секре та ри-
јат. Раз го ва ра ли смо о томе како може мо 
да уна пре ди мо нашу локал ну само у пра ву 
и који су то потен ци јал ни кон кур си, које 
рас пи су је покра јин ски секре та ри јат, а на 
који би ми као општи на могли да апли ци-
ра мо. 

Т. К.
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Пред сед ник Општи не Теме рин Мла ден Зец оби шао радо ве на објек ту МЗ Бач ки Јарак

ЗГРА ДА МЗ БАЧ КИ ЈАРАК ДО ЈЕСЕ НИ
У НОВОМ РУХУ

Рекон струк ци ја поде ље на у три фазе – За заме ну фаса де, сто ла ри је, ула зних сте пе ни ца и ком плет-
не огра де Општи на издво ји ла 8.133.000 дина ра – У наја ви и уну тра шње уре ђе ње седи шта МЗ Бач ки 
Јарак

Цен тар Бач ког Јар ка уско ро ће кра си ти нова 
ста ра згра да Месне зајед ни це. Овај обје-
кат  годи на ма се није аде кват но кори стио, 

због чега је вре ме ном про па дао. 
Захва љу ју ћи ини ци ја ти ви локал не само у-

пра ве општи не Теме рин, која обу хва та рав-
но мер ни раз вој малих локал них зајед ни ца, 
кра јем маја ове годи не запо че та је дру га фаза 
рекон струк ци је, која под ра зу ме ва заме ну фаса-
де, сто ла ри је, ула зних сте пе ни ца и ком плет не 
огра де. За ову инве сти ци ју Општи на Теме рин је 
издво ји ла 8.133.000 дина ра, а изво ђач радо ва 
је ново сад ска фир ма „Архи ком“, која ће при ли-
ком обно ве мора ти да се при др жа ва кон зер ва-
тор ских усло ва и мера, које је одре дио Завод за 
зашти ту спо ме ни ка кул ту ре гра да Новог Сада. 

Пре неко ли ко годи на издво је на су знат на 
сред ства за прву фазу рекон струк ци је ове згра-
де, те је тиме ком плет но заме ње на кров на кон-
струк ци ја овог објек та. 

Дејан Ајду ко вић, начел ник оде ље ња пољо-
при вре де и инве сти ци ја, иста као је да је ком-
пле тан про цес рекон струк ци је згра де поде љен 
по фаза ма.

– Месна зајед ни ца Бач ки Јарак је један од 
рет ких обје ка та који је под зашти том држа-
ве, због чега под ле же посеб ним про це ду ра ма 
под који ма се може рекон стру и са ти. Због тога 
је цена рекон струк ци је таквих гра ђе ви на доста 
ком пли ко ва ни ја и ску пља, тако да нисмо били у 
могућ но сти да одјед ном рекон стру и ше мо целу 
згра ду, већ то ради мо по фаза ма – обја шња ва 
Ајду ко вић. 

– Прва фаза је била ком плет на заме на кро ва 
седи шта МЗ Бач ки Јарак. Дру гу фазу смо запо че-
ли кра јем маја ове годи не и она обу хва та заме-
ну фаса де, сто ла ри је, ула зних сте пе ни ца и ком-
плет не огра де. А тре ћа фаза, коју ћемо у наред-
ном пери о ду спро во ди ти обу хва та уну тра шње 
радо ве као што су заме на подо ва, спу шта ње 
пла фо на, изо ла ци ја, сре ђи ва ње цен трал ног 
гре ја ња, нова сани та ри ја, елек трич не инста ла-

ци је, пот пу но рено ви ра ње кухи ње и купа ти ла, 
као и репа ра ци ја уну тра шње сто ла ри је.

Радо ве на згра ди оби шао је пред сед ник 
општи не Теме рин Мла ден Зец са сво јим сарад-
ни ци ма. За тре ћу фазу рекон струк ци је објек та, 
која под ра зу ме ва уну тра шње уре ђе ње згра-
де, од Мини стар ства кул ту ре издво је но је три 
мили о на дина ра у скло пу про јек та „Гра до ви у 
фоку су“. Пре ма речи ма пред сед ни ка, из буџе-
та Општи не Теме рин биће издво је но још три 
мили о на дина ра како би уну тра шњост објек та 
била ком плет но уре ђе на.

– Од Мини стар ства кул ту ре смо доби ли три 
мили о на дина ра у скло пу про јек та „Гра до ви у 
фоку су“ и то ће бити утро ше но за тре ћу фазу 
рекон струк ци је објек та која под ра зу ме ва заме-
ну ком плет не инста ла ци је у самом објек ту и 
рекон струк ци ју објек та. Ми ћемо издво ји ти још 
три мили о на дина ра, како би се рено ви ра ла и 
уну тра шњост објек та. Згра да МЗ Бач ки Јарак је 

била заи ста запу ште на, а сада ће то бити јако 
леп обје кат који ће кра си ти цен тар нашег места 
- иста као је Зец.

Пред сед ник Саве та Месне зајед ни це Бач ки 
Јарак Вла до Кара но вић каже да су мешта ни 
овог насе ља с оду ше вље њем доче ка ли рекон-
струк ци ју и уре ђе ње објек та месне зајед ни це.

– Без обзи ра на то што је наше село мало, 
жели мо да уна пре ди мо усло ве живо та за све 
мешта не у нашој сре ди ни. Ово ће бити јед на 
функ ци о нал на згра да, која ће слу жи ти свим 
жите љи ма Бач ког Јар ка. Све су то вели ке ства-
ри за Јара ча не и око ли ну и вели ки помак за 
нас. Спре ча ва мо про па да ње јед не вео ма бит-
не згра де за цен тар нашег места - са задо вољ-
ством при ча Кара но вић. 

С. Коса но вић

УСКО РО НОВА
СТА РА ЗГРА ДА
МЕСНЕ ЗАЈЕД НИ ЦЕ
ЗГРА ДА Месне зајед ни це подиг ну та је 

1904. годи не, са еле мен ти ма тра ди ци о-
нал ног гра ди тељ ства и стил ске архи тек ту-
ре које све до че о гра ђе њу и урба ни за ци-
ји Бач ког Јар ка током 19. и прве поло ви-
не 20. века и пред ста вља зна чај ну тач ку 
иден ти те та насе ља. Пре ма пла ну изво ђа-
ча рекон струк ци ја овог објек та ће бити 
завр ше на у року од три месе ца, те ће ове 
про сто ри је до јесе ни доче ка ти мешта не 
овог насе ља у сасвим новом руху, на задо-
вољ ство свих. 
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Купа ли шна сезо на на ком плек су теме рин ских базе на поче ла 26. јуна

ВИШЕ НОВИХ САДР ЖА ЈА ЗА
ПОСЕ ТИ О ЦЕ ТЕМЕ РИН СКОГ БАЗЕ НА
Првих пет дана без напла ћи ва ња ула зни ца – Нови садр жа ји за нај мла ђе – Више сун цо бра на и 

лежаљ ки за посе ти о це

Купа ли шна сезо на на ком-
плек су теме рин ских базе на 
поче ла је 26. јуна, а првих 

пет дана од отва ра ња улаз је био 
бес пла тан. Ове годи не ЈКП Теме-
рин је про ши ри ло сво ју пону ду и 
уве ло нове садр жа је у оми ље но 
теме рин ско одма ра ли ште. 

Када је реч о цена ма, поску-
пе ла је једи но поје ди нач на ула-
зни ца за одра сле, са 200 дина ра 
на 250. Цене оста лих ула зни ца су 
оста ле исте. 

Пре ма речи ма дирек то ра ЈКП 
Теме рин Жељ ка Џаку ле рад ни ци 
овог пред у зе ћа су мар љи во ради-
ли, како би завр ши ли све при пре-
ме до отва ра ње базе на, а 25. јуна 
је обе ле жен и Дан фир ме. 

– Обе ле жи ли смо 25. јун, Дан 
фир ме, када смо за све рад ни ке 
нашег пред у зе ћа орга ни зо ва ли 
јед но лепо вече, чиме смо ујед-
но про сла ви ли и завр ше так при-
прем них радо ва пред нову купа-
ли шну сезо ну. Ове годи не уве ли 
смо мно го нови на на уре ђе њу 
базе на и нада мо се да ће гра ђа ни 
то при ме ти ти. 

Јав но кому нал но пред у зе ће 
је поно во пре у зе ло рад над уго-
сти стељ ством на базе ну, тако да 
посе ти о ци сада на рас по ла га њу 
има ју два шан ка са разно вр сном 
пону дом пића. 

– Кафи ћи су нам лепо и комот-
но опре мље ни. Има мо један 
шанк код одбој ка шких тере на 
где, поред покри ве ног дела, пла-
ни ра мо да про ши ри мо кафић 
и на откри ве ном делу за 50 до 

100 места. Шанк на ула зу је тако-
ђе опре мљен са сун цо бра ни ма, 
тако да ту људи могу да одма ра-
ју у хла до ви ни и кори сте услу ге 
наших уго сти тељ ских обје ка та – 
обја шња ва Џаку ла.

Рад но вре ме кафи ћа код одбој-
ка шких тере на биће до поно ћи, 
а у пла ну је да се ове купа ли шне 
сезо не у том делу орга ни зу ју жур-
ке и кон цер ти.  Тај део укра шен је 
и расве том, која је кори шће на за 
Нову годи ну, а Џаку ла каже да су 
му пред став ни ци локал не само у-
пра ве иза шли у сусрет.

– Леде на шума ми је оста ла у 
лепом сећа њу, па сам раз го ва рао 
са руко вод ством општи не, одно-
сно пред сед ни ком Мла де ном 
Зецом и врло брзо смо дого во-
ри ли да ту расве ту поста ви мо на 
базе ну, тако да смо за 24 сата све 
наме сти ли и веру јем да су гра ђа-

ни при јат но изне на ђе ни. 
Ове годи не на ком плек су базе-

на поста вље но је 30 сун цо бра-
на са трском, а до 5. јула, пре ма 
речи ма дирек то ра Џаку ле, биће 
про ши ре на и пону да лежаљ ки 
са сада шњих 100 на 200, које ће 
бити фик си ра не, како се не би 
хаба ле. Поче том јула пла ни ран је 
и завр ше так радо ва на садр жа ји-
ма за децу. 

– До 2. јула ће бити поста вље но 

ново дечи је игра ли ште као и кутак 
за децу до 3 годи не са песком 
и малим тобо га ни ма, одмах ту 
поред тер мал них базе на, како 
би деца била у хла ду. Напра ви ли 
смо и ВИП ложу где ће бити три 
бок са са лежаљ ка ма и леј зи бе го-
ви ма. Жели мо да хиги је на буде 
на завид ном нивоу, тако да смо 
уло жи ли и у тоа ле те. Уло жи ће мо 
и у анти кли зне ста зе око базе на 
како би људи без бед но могли да 
се кре ћу – нагла ша ва Џаку ла.

За нове садр жа је на базе ну ЈКП 
Теме рин издво ји ло је више од 3.5 
мили о на дина ра, а после 1. јула 
оче ку је се још јед но ула га ње.

– После 1. јула оче ку је нас 
ула га ње у купо ви на робор та за 
чишће ње базе на, тако да ће бити 
олак ша но ману ал но чишће ње где 
су нам била потреб на два чове ка. 
Има мо пла но ве и за лето 2022. 
годи не, а при о ри те ти ће бити 
уре ђе ње кори та базе на као и два 
тро кра ка ула за са чита чем бар- 
кода и посеб ним ула зом за инва-
ли де – исти че Џаку ла.

Т. К.

ЦЕНА
УЛА ЗНИ ЦА
УЛАЗ за децу до седам годи-

на се не напла ћу је. 
Цена ула зни це за одра-

сле 250 дина ра, за децу до 
15 годи на и пен зи о не ре 120 
дина ра.

Кар та за 30 купа ња 3.800 
дина ра, за децу до 15 годи на 
и пен зи о не ре 3.360 дина ра.

Кар та за 20 купа ња 3.000 
дина ра.

Кар та за 10 купа ња 1.600 
дина ра. 

БЕСПЛТНА ШКО ЛА ПЛИ ВА ЊА
ШКОЛ СКИ спо рт општи не 

Теме рин орга ни зо вао је бес-
плат ну шко лу пли ва ња на теме-
рин ском базе ну за децу од 1. 
до 4. раз ре да основ них шко ла 
са тери то ри је општи не. Упис је 
1. јула у 8 часо ва на базе ну, а 

од доку мен та ци је је потреб но 
доне ти лекар ски пре глед од иза-
бра ног лека ра и ђач ку књи жи цу. 

Обу ка почи ње 1. јула и тра је 
до 31. авгу ста сва ког поне дељ ка, 
сре де и пет ка у тер ми ну од 8.30 
до 10 часо ва.
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Еки па ,,Наших нови на“ у посе ти несва ки да шњој фир ми

РУЖА - КРА ЉИ ЦА ЦВЕ ЋА
Од лепих пра ве леп ше  – Руже за башту које пле не бојом и мири сом -  Годи шње ура де 15-20.000 

укр шта ња

На тери то ри ји општи не Теме рин 
посто ји једин стве на фир ма која се 
бави нео бич ним послом, али, иако 

нео би чан, сигур но је један од леп ших на 
све ту. ,,Phe no Geno Roses“ је холанд ска 
фир ма, једи на у Срби ји, која се бави опле-
ме њи ва њем одно сно ства ра њем нових 
врста ружа.

- Ства ра ње ружа се ради у ета па ма и тра-
је од шест до осам годи на. У Теме ри ну се 
ради прва, почет на фаза. Има мо три пла-
сте ни ка  од по 1.500 ква дра та где се раде 
укр шта ња. Годи шње се ура ди 15-20.000 
укр шта ња - обја шња ва нам дирек тор ка 
фир ме Биља на Божа нић Тањ га.

Фир ма посто ји од 2004. годи не и тада 
су се бави ли уго во ре ном про из вод њом и 
отку пом ружа, а од 2009. годи не баве се 
опле ме њи ва њем.

– У Срби ји се про из ве де од шест до осам 
мили о на сад ни ца ружа и све се изве зе. 
Срби ја је била међу првих осам зема ља 
које изво зе сад ни це ружа. Ми се тако ђе 
бави мо изво зом и може мо се похва ли ти да 
се наше теме рин ске руже изво зе у три де-
се так раз ли чи тих зема ља све та- хва ли нам 
се Тањ га. 

Руже које се овде опле ме њу ју су баштен-
ске, а оне саме наме ње не су опле ме њи ва-
њу живот ног про сто ра бојом и мири сом.

– Ове руже мно го више мири шу и самим 
тим про ду жен им је век тра ја ња у вази. 
Има мо све типо ве баштен ских ружа- од 
малих, мини ружи ца до пења чи ца. Тести-
ра не су и при ла го ђе не нашим кли мат ским 
усло ви ма и ту су се добро пока за ле.

А да им заи ста при ја наше тле пока зао је 
број нових врста ружа.

– Има мо ско ро 60.000 раз ли чи тих врста 
сеја на ца. Овде у Теме ри ну су пла сте ни ци, 
има мо хлад ња че у Осто ји ће ву крај Сен те и 
разна тест поља широм Срби је- каже нам 
дирек тор ка.

Ружа је кра љи ца цве ћа и оду век је била 
сим бол мно гих ства ри- лепо те, рас ко ши, 
еле ган ци је, али и смр ти.

– Ружа пре ва зи ла зи вред ност саме биљ-
ке. Она је била непре су шна инспи ра ци ја 
у пое зи ји, сли кар ству, књи жев но сти, неки 
рато ви су чак назва ни по њој. Ми у ,,Phe-

no Geno Rose su“ када даје мо име на нашим 
колек ци ја ма ружа, тру ди мо се да даје мо 
име на која има ју везе са срп ском исто ри-
јом и Срби јом. Тако су наста ле колек ци ја 
Фре ска са име ни ма Кон стан ти на, Анти ка и 
Визан ти на или колек ци ја Фрај ла са име ни-
ма Ната ли ја, Дра га, Јеле на, Миле ва, Иси-
до ра - поја шња ва Тањ га. 

И сва ка ружа је раз ли чи та.

– Ружа је ком плек сна биљ ка. Човек има 
око 20.000 гена, а ружа их има 36.400. Сва-
ки фено тип је раз ли чит. На тржи шту има 
око 40.000 раз ли чи тих сор ти ружа. И раз-

ли чи тих су боја. Посто ји  9 основ них боја и 
сва ка има 45 нијан си. Тип цве та се раз ли ку-
је од про стог бро ја лати ца па нави ше- каже 
за ,,Наше нови не“ дирек тор ка.

А да се ружа кори сти у кули нар ству и то 
смо сазна ли овде.

– Има мо колек ци ју јести вих ружа која је 
наста ла као плод пето го ди шњег испи ти-
ва ња око 300 раз ли чи тих сор ти ружа. Од 
тог бро ја дошло се до шест - седам  јести-
вих сор ти које могу да се кори сте у кули-
нар ству. Крсти ли смо их име ни ма свет ски 
позна тих кува ра као што су Жор ди Рока 
и Кри сти јан Ле Сквер.  Напра ви ли смо и 
кувар са јели ма која могу да се спре ма ју са 
нашим ружа ма. Ту про из вод њу не ради мо 
овде у Теме ри ну, већ код коо пе ра на та.   

,,Phe no Geno Roses“ je дру штве но одго-
вор на фир ма која се тру ди да кори сти што 
мање хеми је а да се више окре не подр жа-
ва њу при ро де. У томе им сва ка ко пома жу 
и пче ле.

– Колек ци ја Мела напра вље на је са 
циљем да при вла чи пче ле. Има мањи број 
лати ца,  руже су интен зив ни јих боја - поја-
шња ва Тањ га.

К. Н. Н. 

ОТПОР НЕ НА БОЛЕ СТИ
ЈЕДАН од кри те ри ју ма за селек ци ју 

нових ружа је и отпор ност на раз ли чи-
те боле сти које нај че шће напа да ју руже, 
као што су ваши, пега вост и пепел ни ца. 
У ,,Phe no Geno Rose su“ наво де да су све 
сор те отпор не и могу да се гаје уз мини-
мал но кори шће ње орган ских пре па ра та.

СТУ ДЕН ТИ НА ПРАК СИ
ДОЛА ЗЕ нам сту ден ти Пољо при вред-

ног факул те та у Новом Саду на прак су, 
јер овде могу нешто кон крет но да нау-
че. Тако ђе, овде се могу орга ни зо ва ти 
и неке мање тури стич ке туре како би 
се људи упо зна ли са нашим послом и 
виде ли ово цар ство ружа, али пре тога 
мора ју да нам се наја ве- каже дирек-
тор ка.
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Еки па “Наших нови на” посе ти ла пољо при вред но газдин ство “Жуњи-Силак”

ПОСЛО ВА ЊЕ ПРИ ЛА ГО ЂЕ НО
ЕПИ ДЕ МИ О ЛО ШКОЈ СИТУ А ЦИ ЈИ

- Поро ди ца покре тач све га - Функ ци о ни шу као захва љу ју ћи чему пре ва зи ла зе лак ше све пре пре ке 
– Сарад ња са локал ном само у пра вом на завид ном ниво у 

Оп шта земљо рад нич-
ка задру га “Жуњи- 
Силак” реги стро ва на 

је у При вред ном суду у Новом 
Саду 2001. годи не, a иде ја о 
осни ва њу задру ге поти че из 
поро дич ног пред у зет ни штва. 
Поро ди це Жуњи и Силак су 
пољо при вред ни про из во ђа-
чи од дав ни на, те има ју више-
го ди шње иску ство, а Задру гу 
је на почет ку пред ста вља ло 
10 осни ва ча.

Циљ задру ге је да про сле-
ди зах те ве про из во ђа ча, да 
орга ни зу је при ме ну савре-
ме них агро тех нич ких достиг-
ну ћа у при мар ној про из вод-
њи, а делат ност фир ме јесте 
про из вод ња и орга ни зо ва ње 
про из вод ње пољо при вред-
них кул ту ра : шећер на репа, 
мер кан тил на соја, мер кан-
тил ни куку руз, жито. Задру-
га пру жа све агро тех нич ке 
мере, од ора ња до уби р ња 
лети не модер ним пољо при-
вред ним маши на ма. Врше 
се откуп, про да ја, суше ње и 
лаге ро ва ње жита ри ца и уља-
ри ца.

Oдржавање и уна пре ђе-
ње ква ли тет ног посло ва ња 
на висо ком нивоу зах те ва 
вели ки труд и рад. При ли ком 
град ње сило са, како наво де 
из ове задру ге, дуго се чека-
ло за доби ја ње гра ђе вин ских 
дозво ла, дозво ла за при кљу-
чак на елек тро мре жу и гасне 
инста ла ци је, али је и то пра-
во вре ме но реше но.

Дирек тор фир ме Јожеф 
Жуњи исти че да општи на 
Теме рин има изу зет но погод-
не агро е ко ло шке усло ве за 
раз вој и раст пољо при вред не 
делат но сти.

– Иако је епи де ми ја Кови-
да-19 ути ца ла на оте жа но 
посло ва ње током 2020. годи-
не, током епи де ми је задру га 
је мак си мал но при ла го ди ла 
сво је посло ва ње изме ње-

ним усло ви ма. У вре ме огра-
ни че ног кре та ња, држа ва је 
нашим запо сле ни ма омо гу-
ћи ла несме та но кре та ње за 
оба вља ње свих нео п ход них 
актив но сти и посло ва у пољо-
при вред ној про из вод њи – 
пре ци зи ра Жуњи.

Доса да шња сарад ња са 
локал ном само у пра вом је, 
пре ма њего вим речи ма, на 
завид ном нивоу. 

– Са акту ел ном вла шћу 
има мо изу зет но ква ли тет-
ну кому ни ка ци ју и сарад њу, 
што је од вели ког зна ча ја за 
несме та но функ ци о ни са ње 
и посло ва ње. Што се тиче 
запо сле них, има мо их укуп но 
15, а рад ни ци су у нај ве ћем 
бро ју ста нов ни ци општи не 
Теме рин, што је тако ђе вео ма 
зна чај но с обзи ром на то да 
је посла мно го, па функ ци о-
ни ше мо уз пуно пошто ва ња и 
ува жа ва ња и све се одра ђу је 
без засто ја и већих пре пре ка 
– нагла ша ва Жуњи.

Е. Н. Н.
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Дан општи не Теме рин се про сла вља од 2019. годи не

ОБЕ ЛЕ ЖА ВА ЊЕ ДАНА ОПШТИ НЕ ТЕМЕ РИН 

Све ча ном сед ни цом и доде лом при-
зна ња „Поча сни гра ђа нин“ и „За 
Теме рин“ Општи на Теме рин 1. јула 

обе ле жи ће Дан општи не у позо ри шној 
сали Кул тур ног цен тра „Луки јан Мушиц-
ки“.  

У 11 часо ва на пла тоу испред гале ри је 
Кул тур ног цен тра сви ра ће гудач ки квар тет 
„Uni que String Quar tet”, након чега ће, у 12 
часо ва, бити одр жа на Све ча на сед ни ца на 
којој ће бити доде ље но при зна ње „Поча-
сни гра ђа нин“ Имреу Нађу, као и при зна-

ње „За Теме рин“ Дому здра вља Теме рин 
и кул тур но-умет нич ким дру штви ма „Вук 
Кара џић“ и „Сир мај Карољ“.

Као поклон гра ђа ни ма пово дом Дана 
општи не и 2. јула биће орга ни зо ван кулут-
но-умет нич ки про грам. За нај мла ђе је 
пред ви ђе на дечи ја пред ста ва „Црвен ка па“ 
у 12 часо ва у пар ку испред згра де општи-
не, а изво ди ће је „Позо ри ште из кофе ра“. 
У 19.45 часо ва на пла тоу испред гале ри је 
Удру же ње умет ни ка „Висо ко Ц“ одр жа-
ће „Кон церт љуба ви“, а у 20.30 часо ва у 

гале ри ји ће бити одр жа но поет ско вече 
Дру штва срп ско-руског при ја тељ ства и КЦ 
„Луки јан Мушиц ки“ под нази вом „Косо во 
и Мето хи ја у срп ској исто ри ји и пое зи ји“. 

Дан општи не Теме рин почео је да се 
обе ле жа ва од 2019. годи не, а орга ни за то-
ри све ча но сти су Кул тур ни цен тар „Луки јан 
Мушиц ки“ и Општи на Теме рин.

Про шле годи не, због епи де ми о ло шких 
мера, Дан општи не није могао да се обе-
ле жи. 

Т. К.

Општи на Теме рин по тре ћи пут доде ли ла беп слат на ауто-седи шта за децу

СВИ УЧЕ СНИ ЦИ КОН КУР СА ДОБИ ЛИ АУТО-СЕДИ ШТА ЗА ДЕЦУ

У позо ри шној сали Кул-
тур ног цен тра “Луки јан 
Мушиц ки” Теме рин 2. јуна 

доде ље но је 76 бес плат них ауто-
седи шта роди те љи ма, који су се 
при ја ви ли на кон курс и задо во-
љи ли про пи са не усло ве. Ово је 
тре ћи пут како Општи на Теме-
рин спро во ди ову акци ју, а ове 
годи не сви који су кон ку ри са ли 
доби ли су ауто-седи шта за децу.

На цере мо ни ји доде ле су 
гово ри ли пред сед ник општи не 
Мла ден Зец, пред сед ник Саве-
та за без бед ност сао бра ћа ја 
општи не Теме рин Дра ган Бје-
љац, пред став ник Аген ци је за 
без бед ност сао бра ћа ја Репу бли-
ке Срби је Вељ ко Ћур чић, као и 
Мари на Спа сић из  Цен тра за 
без бед ност сао бра ћа ја. 

Поред све ча не доде ле ауто-
седи шта, одр жа на је и крат ка 
обу ка о томе како их пра вил но 
мон ти ра ти.Седи шта и мале при-

руч ни ке је роди те љи ма уру чи-
вао пред сед ник општи не Мла-
ден Зец, који је том при ли ком 
изра зио задо вољ ство што су ове 
годи не сви при ја вље ни доби ли 
ауто-седи шта.   

– Општи на Теме рин и локал ни 
Савет за без бед ност у сао бра-
ћа ју бри ну о без бед но сти деце 
у нашој општи ни. Ово је тре ћи 
пут да Општи на Теме рин доде-
љу је бес плат на ауто-седи шта 
и изу зет но нам је дра го што су 
ове годи не сви који су се при-
ја ви ли и доби ли ауто-седи ште. 
Вео ма је важно и пре да ва ње, 
као и обу ка, коју су роди те љи 
могли да одслу ша ју и погле да ју 
о пра вил ном мон ти ра њу ауто-
седи шта. Тру ди ће мо се да и у 
наред ним годи на ма обез бе ди-
мо ауто-седи шта за наше тек 
рође не сугра ђа не – иста као је 
Зец.

Т. К.
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Ове годи не, по први пут, елек трон ски упис деце у врти ће и пред школ ске уста но ве

УКУП НО УПИ СА НО 246 МАЛИ ША НА
У ПУ „ВЕЉ КО ВЛА ХО ВИЋ“,

ИСПОД ЦРТЕ 70 ДЕЦЕ
Број при сти глих мол би на нивоу уста но ве је 316 – Пове ћан број упи са деце са тешко ћа ма у раз во ју 

- Цена цело днев ног борав ка мали ша на у врти ћи ма изно си 4.500 дина ра на месеч ном новоу

Пред школ ска уста но ва (ПУ) „Вељ-
ко Вла хо вић“ рас пи са ла је кон курс 
за при јем деце у вртић, одно сно у 

јасли це, обда ни ште или при прем ни пред-
школ ски про грам, зави сно од узра ста деце. 

Роди те љи су то могли ура ди ти елек трон-
ски пре ко услу ге Е-вр тић на пор та лу Е-упра-
ва. Деца која су већ упи са на у вртић, пре ма 
уго во ри ма који су скло пље ни са роди те љи-
ма, оста ју кори сни ци до пола ска у шко лу. 

При ја вљи ва ње за место у пред школ ску 
уста но ву се завр ши ло 10. маја. О сло бод-
ним мести ма и бро ју при мље не деце одлу-
чу је Општи на, а ове годи не пове ћао се број 
при ја вље них мали ша на у одно су на про-
шлу годи ну.

У врти ћи ма на тери то ри ји општи ни Теме-
рин је ове годи не при мље но 246 мали ша на 
у чети ри објек та, а пре ма речи ма струч ног 
сарад ни ка педа го га Пред школ ске уста но ве 
„Вељ ко Вла хо вић“ Ната ше Томи шић укуп-
но је при сти гло 316 мол би на нивоу целе 
уста но ве.

– Број при сти глих мол би на нивоу уста-
но ве је 316. Коми си ја је пре гле да ла све 
при сти гле мол бе, извр ше но је бодо ва ње 
пре ма уна пред утвр ђе ним кри те ри ју ми-
ма. На Коми си ји је извр ше но ран ги ра ње и 
рас по ред деце по објек ти ма – дода је Томи-
шић. - Број ново при мље не деце je 246. 

Због мањ ка про стор них капа ци те та, укуп но 
нисмо при ми ли 70 деце. При су тан је пове-
ћан број деце са тешко ћа ма у раз во ју у вас-
пит но обра зов ним гру па ма.

Све што раде у ПУ ори јен ти са но је ка 
све о бу хват ном раз во ју мали ша на од нај ра-
ни јег детињ ства. То пости жу путем њихо-
вог дина мич ног про гра ма за пред школ ско 
обра зо ва ње који спро во ди ква ли фи ко ва но 
осо бље, воде ћи при том рачу на да потре-
бе сва ког поје ди нач ног дете та буду испу-
ње не. У ПУ „Вељ ко Вла хо вић“ кажу да им 
је важно да деца раде само стал но, али и 
зајед но и међу соб но и са вас пи та чи ма и 
раз ме њу ју иску ства која им омо гу ћа ва ју 
да поста ну јаке лич но сти и да воле себе и 
дру ге.

– У нашој уста но ви акце нат је на само-
стал но сти, игри и соци ја ли за ци ји деце. 
Кроз све сег мен те вас пит но обра зов ног 
рада тру ди мо се да код деце негу је мо 
одно се толе ран ци је, љуба ви и пошто ва ња 
-  обја шња ва Томи шић.

Мали ша ни упи са ни у вртић током одго-
ва ра ју ћег пери о да доби ја ју под сти ца је за 
испо ља ва ње и уса вр ша ва ње сво јих спо-
соб но сти.

С. Косановић

ВОДИЧ ЗА РОДИ ТЕ ЉЕ
СВА деца кре ћу у  вртић 1. сеп тем-

бра. У зави сно сти од узра ста деце, као 
и адап та ци је ново у пи са них мали ша на 
одре ђи ва ће се сат ни ца борав ка првих 
дана. И даље је при сут но поја чи но 
пошто ва ње епи де ми о ло шким мера у 
овим уста но ва ма, како од стра не запо-
сле них тако и од стра не роди те ља. Оба-
ве зно је ноше ње маски, дез ин фек ци ја 
руку и пошто ва ње дис тан це. 

Закон ски се деца мора ју упи са ти у 
вртић у годи ни пред пола зак у шко лу 
(5,5-6,5 годи на). То зна чи да је пир прем-
ни пред школ ски про грам оба ве зан за 
сву децу. У Пред школ ску уста но ву нај-
мла ђи се нај ра ни је могу упи са ти са 
навр ше них годи ну дана.

Цена цело днев ног борав ка мали ша-
на у врти ћи ма изно си 4.500 дина ра на 
месеч ном новоу, а роди те љи пред шко-
ла ца за полу днев ни бора вак тре ба да 
издво је 1.200 дина ра. Дете са собом 
тре ба да поне се патоф не, хиги јен ски 
пакет на месеч ном нивоу и резер вну 
гар де ро бу. 

АДАП ТА ЦИ ЈА ДЕЦЕ
У ВРТИ ЋУ
ПОЛА ЗАК у пред школ ску уста но ву, 

без обзи ра на узраст дете та, наби јен је 
осе ћа њи ма. Сви су узбу ђе ни од мали-
ша на пре ко роди те ља, бака и дека до 
вас пи та ча који при ма ју нову гру пу. 
У врти ћи ма на под руч ју теме рин ске 
општи не акце нат ста вља ју на подр шку 
роди те ља у првим дани ма мали ша на у 
врти ћи ма.

– Првог дана у врти ћу деца јасле ног 
узра ста и мла ђих гру па бора ве уз подр-
шку роди те љи ма, како би се упо зна ли 
са про сто ром врти ћа и са сво јим вас пи-
та чи ма. Посте пе но се пове ће ва сат ни ца 
борав ка деце без при су ства роди те ља. 
Деца која су већ од рани је у пред школ-
ском систе му наста вља ју свој бора вак 
без режи ма адап та ци је – пре ци зи ра 
Томи шић.
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Основ ну шко лу „Петар Кочић“ у Теме ри ну ове годи не завр ши ло 153 осма ка

МАЛИ МАТУ РАН ТИ ПОЛА ГА ЛИ 
ЗАВР ШНИ ИСПИТ

Конач ни резул та ти теста 2. јула - Све више осно ва ца се одлу чу је за струч не шко ле - Рас по ред деце 
по шко ла ма биће обја вљен 11. јула

Уче ни ци осмог раз ре да са шко лом 
су завр ши ли 8. јуна, али то није био 
крај њихо вим оба ве за ма. Након 

тога су пола га ли малу мату ру која је кру-
на осмо го ди шњег шко ло ва ња, а од бодо-
ва осво је них на три теста која су одра ди-
ли и успе ха у основ ној шко ли зави си ће 
упис у жеље ну сред њу шко лу.

Мали мату ран ти су завр шни испит 
пола га ли 23, 24. и 25. јуна. Првог дана 
реша ва ли су тест из срп ског (матер њег) 
јези ка, дан касни је из мате ма ти ке, док 
су тре ћег дана ради ли ком би но ва ни тест 
(исто ри ја, гео гра фи ја, био ло ги ја, хеми ја, 
физи ка). 

У пери о ду од 8. до 23. јуна има ли су 
орга ни зо ва ну при прем ну наста ву, која 
се одр жа ва ла и током дру гог полу го ди-
шта, с тим да се у овом пери о ду инте ви-
зи ра ла. Општи на Теме рин у сарад њи са 
Кул тур ним цен тром „Луки јан Мушиц ки“ 
Теме рин, кроз про је кат „Буђе ње дечи-
је кул ту ре“, послед њих неко ли ко годи на 

финан си ра додат не часо ве про фе со ри ма 
срп ског јези ка и мате ма ти ке. 

При прем ни тесто ви су нешто лоши-
је одра ђе ни у одно су на про те кле годи-
не исти че дирек тор ка Основ не шко ле 
„Петар Кочић“ Алек сан дра Мишко вић, 
због дру га чи јег начи на поха ђа ња наста-
ве.

ЗАВР ШНА СВЕ ЧА НОСТ 
ОСНО ВА ЦА
ПРЕ МА речи ма дирек тор ке Алек-

сан дре Мишко вић, ове годи не је у 
пла ну да се у Основ ној шко ли „Петар 
Кочић“ завр шна све ча ност одр жи 30. 
јуна у дво ри шту шко ле, након чега, 
ако роди те љи успе ју да се орга ни зу ју, 
мату ран ти ће про сла ви ти сво ју мату ру 
у све ча ној сали „Фокс“, као и про шле 
годи не.



Среда, 30. јун 2021.

11

АКТУЕЛНО

 

ПРА ВА РЕЧ Пише: Мило ван Бала бан

Новак про тив
Голи ја та

Сви зна мо библиј ску при чу о мла дом Дави ду 
(буду ћем цару Изра и ља) и диву Голи ја ту. 
Голи јат је оли че ње сна ге, суро во сти и неми-

ло срд но сти, док је Давид сми рен, наиз глед слаб, 
гле да но мери ли ма ово га све та без шан си у бор би 
са суро вим фили стеј ским џином. Но, Давид се 
бори за пра вед ну и узви ше ну ствар и зато побе ђу је. Библиј ске при че су 
изгле да ле нествар но и про шлим гене ра ци ја ма, а камо ли неће нашој, 
непре ста но уве ра ва ној да је сила и суро ва гло бал на бру тал ност јача од 
сми ре но сти, истрај но сти и трпе љи во сти. Рет ко ко од нас још веру је у те 
“заста ре ле” врли не. Ипак ако мало боље погле да мо оне су и данас сна-
жне и акту ел не, а њихо ви све до ци их про ја вљу ју, поне кад и несве сно, у 
амби јен ту новог врлог све та.

Један од све до ка моћи наиз глед немоћ них аут сај де ра и могућ но сти 
успе ха у нерав но прав ним усло ви ма јесте Новак Ђоко вић. Могу неки да 
се зачу де што пове зу јем библиј ске при че са савре ме ним, неки би рекли 
гла ди ја тор ским спор том. Али и те како може мо ста ви ти у кон текст 
савре ме но са библиј ским, јер сми сао библиј ског изнад је вре ме на. 
Наи ме у савре ме ном тени су, који је, гото во као и све оста ло, нерет ко 
про ја ва гло бал не нејед на ко сти, Ноле се (делом као и Давид у древ на 
вре ме на) про био поред Феде ре ра и њему наме ње ног и достој ног кон-
ку рен та Нада ла, фаво ри зо ва них од гло бал не ели те и гло бал них кре а то-
ра амби јен та и дожи вља ја ствар но сти. 

Феде рер је доми нан тан, игра еле гант но, госпо дин је и при сто јан (али 
у сушти ни пра зан и над мен), све оно што је потреб но за нај бо љег пред-
став ни ка свет ске ели те. Као такав швај ца рац је пред став ник, фаво рит и 
про дукт гло бал ног нара ти ва, нај по год ни ји за тени ску “над вре ме ну ико-
ну». Са дру ге стра не Надал као да је пред о дре ђен за уло гу херо ја пука, 
обич них меди те ран ских евро пља на – «краљ шља ке». Сиро ва, супер-
мен ска сна га, лак ше је разу мљи ва, али и бли же иде а лу чове ка како га 
види и сања про сти свет. То је «ствар ност” коју кре и ра гло бал на (пре те-
жно англо-сак сон ска) ели та, у којој се и кроз тени ске јуна ке про ја вљу је 
њена «циви ли за циј ска над моћ». Зато је ривал ство ове дво ји це тени се-
ра из угла свет ске ели те достој но спек та кла. Оно све до чи и у све ту спо-
р та супер и ор ност запад не циви ли за ци је, иза бра не да пре ко гло бал не 
ели те води свет и кре и ра све сег мен та њего вог живо та.

Поја ва Ђоко ви ћа реме ти пожељ ни дожи вљај, како у тени ском спор ту 
тако и у цело ви тој пер цеп ци ји васе ље не гло бал них кре а то ра све та. 
Ноле све до чи да осе ћај изу зет но сти гло бал не ели те није реа лан, те да 
је могућ шам пи он, пред став ник “инфе ри ор них наро да”, ван запад ног 
циви ли за циј ског кру га. Нарав но он је при ну ђен да се бори про тив гло-
бал ног Голи ја та, да пре жи вља ва суро ва под ме та ња, ели ми на ци је са 
тур ни ра без ствар них раз ло га, бру тал ну мржњу публи ке широм тере на 
на који ма се одр жа ва ју Grand Slam тур ни ри, те да се трпље њем опи ре 
ства ра њу пер цеп ци је навод ног вар ва ра (за раз ли ку од, јел те, при стој-
ног и доми нант ног Феде ре ра и супер ме на Нада ла). Набро ја ним поступ-
ци ма гло бал на ели та, а и зна ча јан део пре па ри ра ног, обич ног све та на 
запа ду, упор но пока зу ју, без има ло уви ја ња, да Новак није и ника да 
неће бити њихов (упр кос рет ким, нека да про сто неиз бе жним похва ла-
ма у меди ји ма). Да не при па да «иза бра ни ма», баш као и његов народ, 
ружен и када је крив, али чини се још више када није.

Но, Ноле (њима баласт) је нама пре ко потре бан. Први рекет све та као 
да нам пору чу је да није довољ но бити нада рен већ је успех уско пове-
зан са напор ним радом, над људ ски уло же ним тру дом, који је услов 
све до че ња наших вред но сти у нама нена кло ње ном, голи јат ском све ту. 
А вред но сти и тален те као народ има мо, али запи тај мо се да ли смо 
смрем ни на труд, одри ца ња и истрај ност. Ако смо спрем ни позла ти ће 
нам се, ако ли нисмо јало во ћемо кука ти и про кли ња ти свет и гло бал ни 
поре дак, који истрај ним бор ци ма попут Ноле та често ништа не могу.

– Нисмо задо вољ ни резул та ти ма при прем них 
тесто ва, таква је ситу а ци ја  на нивоу целе држа-
ве. Доста су лоши били резул та ти. Веро ват но је 
то после ди ца онлајн наста ве, начи на на који се 
поха ђа ла наста ва, а која је под ра зу ме ва ла да 
деца иду сва ки дру ги дан, а часо ви тра ју пола 
сата. Све сни тога и ана ли зом тог проб ног теста, 
поја ча ли смо рад са ђаци ма – пре ци зи ра Алек-
сан дра Мишко вић.

Пре ли ми нар ни резул та ти завр шног испи та за 
осма ке на нивоу шко ле обја вље ни су 27. јуна, а 
истог дана било је могу ће уло жи ти жал бу и при-
го во ре. 

Обја вљи ва ње конач них резул та ти завр шног 
теста ће бити 2. јула, након чега ће бити упис у 
музич ке и балет ске шко ле и попу ња ва ње листе 
жеља. Конач но обја вљи ва ње зва нич не листе 
жеља, одно сно зва нич них резул та та и рас по ре да 
деце по шко ла ма је 11. јула.

Пре ма иску ству од рани јих годи на доста деце 
одла зи у гим на зи је, а како каже дирек тор ка шко-
ле, међу основ ци ма „Петар Кочић“ шко ле све 
попу лар ни је су и струч не шко ле.

– Рани јих годи на доста децe нам је одла зи ло 
у гим на зи је, док су у послед ње вре ме све попу-
лар ни је струч не шко ле. Углав ном, све више деце 
оста не овде у Сред њој шко ли „Луки јан Мушиц ки“ 
у Теме ри ну. Да ли због тога што не мора ју да путу-
ју или што сад посто ји и гим на зиј ски и еко ном ски 
смер, али смо при ме ти ли да је вели ко инте ре со-
ва ње за сред њу шко лу из Теме ри на. Нека да су 
осма ци одла зи ли за Бечеј, сад је то знат но сма-
њен број деце, због свих ових отво ре них нових 
сме ро ва – дода је Мишко вић.

Дирек тор ка шко ле исти че да је ово била тешка 
годи на за све, како за децу, тако и за настав ни ке и 
роди те ље, јер је реч о настав ној орга ни за ци ји на 
коју нису нави кли.

– Тежак пери од је иза нас, како за децу, тако и 
за настав ни ке и роди те ље. Због целе ситу а ци је са 
пан де ми јом, мора ли смо да пре ђе мо на настав ну 
орга ни за ци ју на коју нисмо нави кли, која је тра-
жи ла од свих нас вели ки напор, ула га ње и при-
ла го ђа ва ње – обја шња ва Мишко вић. - Овај вид 
наста ве је пока зао да је јако тешко децу моти ви-
са ти за рад, јер то је поха ђа ње наста ве у шко ли 
јед не неде ље три дана, дру ге два, оста лим дани-
ма у неде љи наста ва је била онлајн и цело куп но 
шко ло ва ње су деца схва ти ла доста нео збиљ но. 
Негде је жива реч нешто на шта смо нави кли.

Оста ли уче ни ци, од првог до сед мог раз ре да 
завр ши ли су са наста вом 22. јуна, након чега је 
почео лет њи рас пуст који ће тра ја ти до 1. сеп тем-
бра.

С. Коса но вић

УКУП НО 153 ОСМА КА
У основ ној шко ли „Петар Кочић“ наста ва се 

одви ја у три објек та. Глав ни обје кат, ујед но и нај-
ве ћи,  нала зи се цен тру Теме ри на, дру ги је у Ста-
ром Ђур ђе ву. У оба ова објек та уче ни ци наста ву 
поха ђа ју од првог до осмог раз ре да. Тре ћи обје-
кат се нала зи на Теле пу, где се наста ва поха ђа од 
првог до четвр тог раз ре да. Шко ла укуп но има у 
три објек та 48 оде ље ња тј. 1133 уче ни ка, а како 
каже дирек тор ка ове шко ле, осма ка ове годи не 
завр ша ва у шест оде ље ња 153 уче ни ка. 
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У Сред њој шко ли „Луки јан Мушиц ки“ 

ДУАЛ НО ОБРА ЗО ВА ЊЕ БУДУЋ НОСТ
Поред зна ња уче ни ци сти чу и вешти не и рад не нави ке – Мно го ђака се након завр шет ка шко ле 

запо сли у пред у зе ћу у којем оба вља прак су – Све више фир ми уче ству је у про гра му дуал ног обра-
зо ва ња

Упис у сред ње шко ле је 3. и 4. јула, 
а увид у рас по ре ђе ну листу уче-
ни ка по обра зов ним про фи ли ма и 

сред њим шко ла ма роди те љи и буду ћи 
сред њо школ ци има ће 11. јула на пор та лу 
moja sred nja sko la.gov.rs.

Мату ран ти има ју могућ ност да у СШ 
„Луки јан Мушиц ки“ Теме рин упи шу неки 
од девет сме ро ва, а оно по чему се ова 
обра зов на уста но ва издва ја је дуал ни 
систем обра зо ва ња, који оспо со бља ва 
уче ни ке да већ у току шко ло ва ња сти-
чу потреб на зна ња и вешти не за буду ћи 
посао. 

Пре ма речи ма настав ни ка гру пе 
машин ских пред ме та Ради во ја Петро-
ви ћа избор сме ро ва који се могу упи са-
ти у СШ „Луки јан Мушиц ки“ не зави си од 
шко ле, већ од потре ба општи не Теме рин. 

– У систе му дуал ног обра зо ва ња има 
пре ко 50 сме ро ва, а ове годи не у нашој 
шко ли по том систе му се упи су ју три сме-
ра, а то су опе ра тер машин ске обра де, 
бра вар зава ри вач и опе ра тер за изра ду 
наме шта ја. Про шле годи не има ли смо и 
смер опе ра тер мотор них вози ла. Јед не 
годи не упи су је мо бра ва ра зава ри ва ча, а 
дру ге опе ра те ра мотор них вози ла. Овај 
избор не зави си од шко ле, већ од потре-
ба општи не Теме рин, а општи на има 70% 
при хо да на под руч ју рада машин ства и 
обра де мета ла – исти че Петро вић.

Дуал но обра зо ва ње пред ста вља ком-
би на ци ју тео ри је и прак се, а у СШ „Луки-

јан Мушиц ки“ поја ви ло се пре пет годи-
на. Ова шко ла до сада изве ла је две гене-
ра ци је уче ни ка, а захва љу ју ћи ова квом 
систе му шко ло ва ња, како каже Петр о-
вић, од 16 оде ље ња, коли ко их је нека да 
било, шко ла сада бро ји укуп но 24 раз ре-
да и више од 400 уче ни ка. 

– Дуал но обра зо ва ње пред ста вља уче-
ње уз рад. Јед ну поло ви ну оба вља ју у 
шко ли, а дру гу у рад ним орга ни за ци ја-
ма или при вред ним субјек ти ма. Наи ме, 

Мини стар ство про све те зајед но са При-
вред ном комо ром Срби је акре ди то ва ли 
су одре ђе не при вред не субјек те како би 
рав но прав но уче ство ва ли у обра зо ва њу 
уче ни ка са шко ла ма – дода је Петро вић.

НАКОН ШКО ЛЕ
ЛАК ШЕ ДО ПОСЛА

Јед на од фир ми која се међу први ма 
при кљу чи ла овом систе му обра зо ва ња, 
још у екс пе ри мен тал ној фази, била је 
„Фабри ка котр ља ју ћих лежа је ва“ из Теме-
ри на (ФКЛ). Дирек тор сек то ра за људ ске 
ресур се у ФКЛ-у Татја на Бокун каже да су 
већ од прве годи не при ме не овог систем 
има ли успе шну реа ли за ци ју, због чега 
сарад ња са шко лом тра је и данас.

– Сарад ња је кре ну ла када се поја ви-
ла иде ја о дуал ном обра зо ва њу. ФКЛ је 
фир ма која послу је већ 60 годи на вео ма 
успе шно и наша про из вод ња се бази ра 
на машин ској обра ди, тако је било нека-
ко нај ло гич ни је да се и кадро ви за тако 
нешто шко лу ју и дола зе из СШ „Луки-
јан Мушиц ки“. Већ прве годи не смо 
има ли успе шну реа ли за ци ју и то нам је 
дало ене гр ги ју и мотив да наста ви мо са 
таквом врстом сарад ње.

Радом у фир ма ма, које сара ђу ју са 
шко лом, сред њо школ ци нау че да буду 
само стал ни у свом раду, да савла да ју 
основ не вешти не зана та, стек ну рад не 

Ученици на пракси

в.д. директор школе Татјана Вељковић



Среда, 30. јун 2021.

13

АКТУЕЛНО

у Теме ри ну девет сме ро ва за упис 

РАЗ ВО ЈА ПРИ ВРЕ ДЕ И ШКОЛ СТВА
нави ке, а одре ђе ни број ђака након завр-
ше ног шко ло ва ња, захва љу ју ћи сво јим 
зала га њи ма и уло же ном тру ду, оства ре 
стал ни рад ни однос и наста ве да раде у 
тим фир ма ма. 

Татја на Бокун као вели ку пред ност 
ђака, који су у систе му дуал ног обра зо-
ва ња, види олак ши це при запо шља ва њу, 
наро чи то у фир ма ма у који ма су има ли 
прак су, јер за такве уче ни ке пери од при-
ла го ђа ва ња гото во да и не посто ји. 

–  Од оног бро ја деце који је остао код 
нас, више од поло ви не се запо сли ло 
након завр шет ка шко ле у ФКЛ-у. Дакле, 
они су негде у јуну месе цу завр ши ли шко-
лу, а већ у авгу сту су били наши рад ни ци. 
Мно го смо поно сни на ту чиње ни цу, али 
смо поно сни и на оно шта су та деца још 
нау чи ла и како су се укло пи ла у колек-
тив. Пре неко ли ко дана има ли смо при-
јем нових рад ни ка и видим да је један 
од наших уче ни ка постао и мен тор. То је 
ствар но вели ки успех, пре све га његов 
лич но, а потом и коле га који су ради ли 
прак су са њим – при ча за „Наше нови не“ 
Татја на Бокун. 

Мом чи ло Васић, који је дру га годи на 
на сме ру опе ра тер машин ске обра де у 
СШ „Луки јан Мушиц ки“, а прак су оба вља 
у фир ми „НС семе“, вео ма је задо во љан 
зна њем које је сте као.

– Зна њем које сти че мо смо пре за до-
вољ ни. Шко ла нам је омо гу ћи ла прак су и 
може мо да види мо шта ћемо тач но ради-
ти када завр ши мо шко лу. Има мо при ли ку 
да ради мо са мај сто ри ма, да нау чи мо тај 
посао од њих. Ко жели може и да наста ви 
у тој фир ми да ради, што ја и желим. Уз 
помоћ мај сто ра већ сада могу да ура дим 
гене рал ку мото ра, мали и вели ки сер вис 
и доста дру гих ства ри. Мно го тога и сам 
учим, јер ме то баш инте ре су је – нагла-
ша ва овај седам на е сто го ди шњак. 

Врши лац дужно сти дирек то ра СШ 
„Луки јан Мушиц ки“ од 18. маја ове годи-
не је Татја на Вељ ко вић, која акце нат у 

свом раду ста вља на обра зов но-вас пит-
ни рад. 

– Нај пре, тре ба да се кон со ли ду је рад 
шко ле, а потом акце нат тре ба ста ви ти 
на обра зов но-вас пит ни рад што и јесте 
основ на делат ност сва ке обра зов не уста-
но ве. Шко ла рас по ла же вео ма ква ли тет-
ним усло ви ма обра зо ва ња, нуди добар, 
висо ко обра зов ни кадар, а упи сом у нашу 
шко лу деца би избе гла бес по треб но 
путо ва ње, које са собом носи и одре ђе не 
ризи ке, наро чи то у вре ме лоших вре мен-
ски усло ва, а тиме би сва ка ко сма њи ли 
тро шко ве роди те ље ског буџе та, што се 
не сме зане ма ри ти – пре ци зи ра Татја на 
Вељ ко вић. 

Могућ но сти за про ши ре ње капа ци те та 

и евен ту ал но уво ђе ње нових обра зов-
них про ви ла у шко ли за ову нову школ-
ску годи ну нема, исти че дирек тор ка ове 
уста но ве.

– За нову школ ску годи ну нема могућ-
но сти за про ши ре ње капа ци те та и евен-
ту ал но уво ђе ње нових обра зов них про-
фи ла у шко ли, јер све актив но сти око 
упи са су већ дове де не у завр шну фазу 
до момен та мог поста вља ња на место 
врши о ца дужно сти дирек то ра. О даљим 
пла но ви ма сва ка ко ћете бити оба ве ште-
ни, а сада нам пре о ста је да се нада мо 
што бољем упи су и одзи ву нових уче ни-
ка, као и попу ња ва њу одо бре них упи сних 
кво та – закљу чу је Татја на Вељ ко вић. 

Т. Кра ји шник

СМЕ РО ВИ СШ „ЛУКИ ЈАН МУШИЦ КИ“
ОВЕ годи не мату ран ти у теме рин ској 

сред њој шко ли могу да упи шу девет сме-
ро ва, као што су гим на зи ја општи тип (30 
уче ни ка), финан сиј ски асми ни стра тор 
(30 уче ни ка), опе ра тер машин ске обра де 
(15 уче ни ка), бра вар-зава ри вач (15 уче-

ни ка), опе ра тер за изра ду наме шта ја (30 
уче ни ка), фри зер (30 уче ни ка), а сме ро ве 
попут тех ни ча ра зашти те од пожа ра (30 
уче ни ка), ауто ме ха ни ча ра (15 уче ни ка) и 
инста ла те ра (15 уче ни ка) моћи ће да упи-
шу на мађар ском настав ном јези ку. 

СТИ ПЕН ДИ РА ЊЕ 
ДЕФИ ЦИ ТАР НИХ 
ЗАНИ МА ЊА
ОПШТИ НА Теме рин годи на ма сти пен-

ди ра све ђаке са тери то ри је теме рин-
ске општи не, који упи шу дефи ци тар не 
сме ро ве у СШ „Луки јан Мушиц ки“. Они 
доби ја ју месеч ну сти пен ди ју од 5.000 
дина ра, а пед сед ник општи не Мла ден 
Зец каже да тиме желе да моти ви шу 
мла де да оста ну у општи ни Теме рин и 
започ ну рад ни век у сво јој сре ди ни.
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Мани фе ста ци ја “Про сто к’о пасуљ” поме ре на за јул

У СУСРЕТ НАЈ ВЕ ЋЕМ ХУМА НИ ТАР НОМ 
РУЧ КУ НА БАЛ КА НУ 

Тра ди ци о нал на теме рин ска мани фе ста ци ја „Про-
сто к’о пасуљ“, јед но од нај ве ћих так ми че ња у 
кува њу пасу ља, биће одр жа на 3. јула на теме рин-

ском ваша ри шту.
Тог дана пра ви ће се вели ки хума ни тар ни ручак, 

биће отво ре на ули ца ста рих зана та, посе ти о ци ће има-
ти при ли ку да уче ству ју у игра ма са Гора ном Под ли пе-
цом као што су навла че ње коноп са, “Пија ни пенал”, 
“Баца ње ста рог аку му ла то ра с раме на” и “Поне си пар-
тен ра”. 

Љуби те љи над ме та њу у при пре ма њу доброг ста рог 
пасу ља се могу при ја ви ти у кан це ла ри ји Тури стич ке 
ораг ни за ци је општи не Теме рин на адре су у Ново сад-
ској 352 или у Суве нир ни ци ТОО Теме рин, која се нала-
зи у згра ди Кул тур ног цен тра “Луки јан Мушиц ки” од 9 
до 15 часо ва.

Коти за ци ја по еки пи изно си 3.500 дина ра, а доби ја 
се так ми чар ско место са сто лом и две клу пе, пави љон, 
дрва за ложе ње и поклон пакет. 

При ја ве се под но се до 30. јуна, а све додат не инфор-
ма ци је заин те ре со ва ни могу доби ти на бро је ве теле-
фо на 021/844-655, 064/643-23-40 или на 064/643-23-39. 

Орга ни за тор так ми че ња је Тури стич ка орга ни за ци ја 
општи не Теме рин, а покро ви тељ Општи на Теме рин.

С. К.

„Тини фести вал“ ове годи не одр жан без публи ке у сали

ОНЛАЈН ПРА ЋЕ ЊЕ МУЗИЧ КОГ ТАК МИ ЧЕ ЊА
У позо ри шној сали Кул тур ног цен тра 

“Луки јан Мушиц ки” Теме рин 29. маја 
одр жан је 29. „Тини фести вал“ у орга-

ни за ци ји Кул тур но-умет нич ког дру штва 
“Сир мај Карољ”.

У про гра му је уче ство ва ло 15 так ми ча ра 
из целе Вој во ди не, а били су поде ље ни у 
две кате го ри је. У мла ђој кате го ри ји пред-
ста ви ло се девет так ми ча ра, а у ста ри јој 
њих шесто ро. Уче сни ке је ужи во пра тио 
сед мо чла ни орке стар на челу са кла ви-
ри стом Алек сан дром Дуји ном, а оце њи-
вао их је тро чла ни жири. У жири ју су били 
ком по зи тор Ервин Ереш, пева чи ца Ани ко 
Ковач и певач и интер пре та тор Арпад Сер-
да.

У мла ђој кате го ри ји побе ди ла је Река 
Шипош из Теме ри на, дру гу награ ду поне ла 
је Петро не ла Фењ ве ши из Куле, док је тре-
ћу награ ду осво ји ла Еди на Хар мат из Мола. 
Посеб не награ де доде ље не су Тимеи Туро 
из Новог Сада и Кри што фу Кова чу.

У ста ри јој гру пи прво место осво ји ла је 
Жужа на Сабо из Теме ри на, дру го Алек сан-
дар Вираг из Бече ја, док је тре ћу награ ду 
понео Ендре Густоњ из Теме ри на.

Покро ви те љи фести ва ла били су Општи-
на Теме рин, а мани фе ста ци ју су подр жа ли 
и Мини стар ство кул ту ре и инфор ми са ња 
Репу бли ке Срби је, Покра јин ски секре та-
ри јат за кул ту ру, инфор ми са ње и одно се 

с вер ским зајед ни ца ма, Мађар ски наци о-
нал ни савет, као и про из во ђач пољо при-
вред них маши на “Хуђик”. Глав ни медиј ски 
покро ви тељ била је РТВ Вој во ди на, која је 
обез бе ди ла дирек тан пре нос фести ва ла на 
дру гом тв про гра му и онлајн пра ће ње на 
Јутјуб кана лу. Визу ел ну подр шку пру жи ла 
је и еки па “Јан аудио” из Киса ча.

Тини фести вал се сва ке годи не тра ди ци-
о нал но одр жа ва, међу тим 2020. годи не је, 
због епи де ми о ло шке ситу а ци је, ова мани-
фе ста ци ја била одло же на, наво де у КУД 
“Сир мај Карољ”.

Ове годи не Тини фести вал је одр жан без 
при сту ства публи ке у позо ри шној сали. 

Т. К.
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Сло га, љубав и пошто ва ње међу жена ма „Кре а тив не ради о ни це“ у Теме ри ну

„ВРЕД НЕ СУ РУКЕ НАЈ БО ЉА АЛАТ КА“

У јеку епи де ми је изра ђи ва ле маске и покла ња ле у хума ни тар не свр хе – Сара ђу ју са број ним дру-
гим удру же њи ма, али и обра зов ним уста но ва ма - Пре по зна тљи ви су по љуби ча стој боји

Удру же ње „Кре а тив на 
ради о ни ца“ осно ва но је 
2010. годи не у децем бру, 

на ини ци ја ти ву Акти ва жена из 
Бач ког Јар ка. Ово мул ти ет нич-
ко удру же ње бро ји око 20 жена 
раз ли чи тих зани ма ња и свих 
ста ро сних доби.

Пре ма речи ма пред сед ни це 
„Кре а тив не ради о ни це“ Босе 
Вуко тић, удру же ње је отво ре-
но сва ке сре де за посе ти о це и 
љуби те ље руч них радо ва. 

– Мла де девој ке дола зе на 
обу ку у ову кре а тив ну ради о-
ни цу како би нау чи ле да кро-
је, шију, везу и том при ли ком 
изра де уни кат не руч не радо ве. 
У Удру же њу изра ђу је мо раз-
не врсте пред ме та у тех ни ци 
веза, тка ња, штри ка ња, кро је-
ња, шиве ња, деку па жа, међу 
који ма зна чај но место зау зи ма-
ју народ не ношње за потре бе 
Кул тур но-умет нич ких дру шта ва 
у нашој општи ни, јасту ке, посте-
љи ну, уни кат не руч не радо ве, 
меде ња ке и још мно го тога – 
обја шња ва Боса Вуко тић.

Како исти чу у овом Удру же-
њу, за ква ли тет ну изра ду одре-
ђе ног пред ме та потреб на је 
добра орга ни за ци ја, поде ла 
посла и доста стр пље ња, које 
оне има ју на пре тек. Одре ђе-

ни део радо ва наме њен је за 
про да ју, а један део се дони ра 
у хума ни тар не свр хе када за то 
има потре бе.

Пози тив на атмос фе ра у про-
сто ри ја ма Кре а тив не ради о ни-
це, за коју је, како кажу чла ни це 
удру же ња, нај ви ше заслу жна 
пред сед ни ца Боса Вуко тић, 
резул тат је сло ге и пошто ва ње 
међу жена ма што је глав ни раз-
лог успе шног функ ци о ни са ња 
Кре а тив не ради о ни це .

При ли ком осни ва ња Удру-
же ња помоћ им је пру жи ла 
локал на само у пра ва и руко-

вод ство Сред ње шко ле „Луки-
јан Мушиц ки“ са који ма су пот-
пи са ли про то кол о сарад њи и 
усту па њу про сто ра за рад, и на 
томе су им захвал ни. Пред сед-
ник општи не Мла ден Зец са 
сво јим сарад ни ци ма је недав-
но оби шао про сто ри је Удру же-
ња. Општи на, како би помо гла 
ове вред не жене, издво ји ла  
је 106.000 дина ра за сани ра-
ње кров не кон струк ци је, која 
је про ки шња ва ла и била у јако 
лошем ста њу.

Ове хра бре жене, позна те по 
свом хума ни тар ном раду, нису 

ста ле ни за вре ме епи де ми о ло-
шке пан де ми је, те су изра ђи ва-
ле маске и покла ња ле коме год 
је било нео п ход но.  

Сво је руч не радо ве изла га-
ли су на ско ро свим кул тур ним 
мани фе ста ци ја ма у општи ни 
Теме рин, као и на оста лим дога-
ђа ји ма, међу који ма посеб но 
исти чу покра јин ску тра ди ци о-
нал ну мани фе ста ци ју „Дан сео-
ске жене“ у орга ни за ци ји Заво-
да за рав но прав ност поло ва. 
Уче ству ју на мани фе ста ци ја ма 
руч них радо ва које орга ни зу-
је Удру же ње „Злат не нити“ из 
Врњач ке Бање, као и на сај мо-
ви ма у Бео гра ду и Новом Саду у 
скло пу пону де Тури стич ке орга-
ни за ци је општи не Теме рин.

На под руч ју Вој во ди не, у 
Јужно бач ком окру гу, сара ђу-
ју са удру же њи ма из Сири га, 
Срп ске Црње, Каћа. У сарад њи 
са обра зов ним уста но ва ма са 
тери то ри је општи не, ПУ „Вељ ко 
Вла хо вић“ и ОШ „Петар Кочић“ 
– оде ље ње на Теле пу. Сара ђу ју 
и са Домом за децу оме те ну у 
раз во ју из Ветер ни ка, где орга-
ни зу ју ради о ни це изра де руч-
них радо ва, дубо ко веру ју ћи да 
ће изма ми ти дечи је осме хе и 
задо во љи ти њихо ву машту.

М. Мар че та
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На осно ву чла на 76. Зако на о кул ту ри (‘’Слу жбе ни гла сник репу бли ке Срби је’’, број 72/2009, 13/2016, 30/2016-испр., 6/2020 и 47/2021), 
чла на 6. Одлу ке о буџе ту општи не Теме рин (‘’Слу жбе ни лист општи не Теме рин’’, број  25/2020) и чла на 2. Пра вил ни ка о начи ну, кри-
те ри ју ми ма и мери ли ма за избор про је ка та у кул ту ри који се финан си ра ју и суфи на на си ра ју из буџе та општи не Теме рин (“Сл. лист 
општи не Теме рин”, број 2/2017) и Закључ ка  о рас пи си ва њу Кон кур са за суфи нан си ра ње изда вач ке делат но сти – обја вљи ва ње књи га 
у 2021. годи ни  из буџе та  општи не Теме рин,број:06-1/20-56-19-01, које је доне ло  Општин ско веће дана 15.06.2021. годи не, 

Општин ско веће општи не Теме рин, на  33. сед ни ци одр жа ној 15.06.2021. годи не, 

расписује

 КОН КУРС
за  суфи нан си ра ње изда вач ке делат но сти - обја вљи ва ње књи га у 2021. годи ни 

I ПРЕД МЕТ КОН КУР СА

Општин ско веће у циљу уна пре ђе ња изда вач ке делат но сти, раз-
во ја кул ту ре и умет но сти у општи ни Теме рин, као и афир ми са ња 
кул тур не делат но сти општи не Теме рин, суфи нан си ра ће у 2021. 
годи ни обја вљи ва ње књи га на срп ском и мађар ском јези ку.

Обла сти за које се може кон ку ри са ти су: роман, при по ве дач ка 
про за, пое зи ја, књи жев ност за децу (изу зев сли ков ни ца и уџбе-
ни ка), есе ји сти ка, дра ма, моно гра фи је, збор ни ци радо ва, дела из 
исто ри је умет но сти и дела из обла сти хума ни стич ких нау ка.

II ВИСИ НА СРЕД СТА ВА

    Сред ства за суфи нан си ра ње изда вач ке делат но сти обез бе ђе на 
су Одлу ком о буџе ту општи не Теме рин за 2021. годи ну (‘’Слу жбе ни 
лист општи не Теме рин’’, број  25/2020), у окви ру раз де ла 4, функ-
ци ја 820, кон то 481- Дота ци је невла ди ним орга ни за ци ја ма, пози-
ци ја 161, у изно су од 300.000,00 дина ра.

III ОПШТИ УСЛО ВИ КОН КУР СА

1. Пра во уче шћа на кон кур су има ју удру же ња гра ђа на реги стро-
ва на у скла ду са важе ћим закон ским про пи си ма, чији се про јек ти 
одно се на област кул ту ре.

Пра во уче шћа на кон кур су има ју искљу чи во прва изда ња дела 
чије обја вљи ва ње је пла ни ра но у 2021. годи ни као и обја вљи ва ње 
наред них изда ња зна чај них публи ка ци ја.

Ако је публи ка ци ја, било ког жан ра, дру го изда ње али бит но 
изме ње но и допу ње но у одно су на прет ход но изда ње, узе ће се у 
раз ма тра ње.

2. При ја ва на кон курс под но си се на обра сцу Упит ни ка за суфи-
нан си ра ње иза да вач ке делат но сти- обја вљи ва ње књи га у 2021. 
годи ни, уз који се при ла же оста ла тра же на  доку мен та ци ја.
Наве де ни Упит ник је састав ни део кон кур са и може се пре у зе ти у 
општи ни Теме рин, први спрат, соба  број 6 или на интер нет стра ни-
ци Општи не: www.teme rin.rs - оде љак  Кул ту ра.

Уз при ја ву се под но си:
• фото ко пи ја Потвр де о реги стра ци ји под но си о ца при ја ве код над-
ле жног орга на
• зва ни чан доказ о рачу ну код Упра ве за тре зор
• тек сто ве чије се обја вљи ва ње пла ни ра (дета љан синоп сис и 
садр жај дела код обја вљи ва ња књи ге)

3. Рок за под но ше ње при ја ва је од  01. јула  до 30. јула 2021. годи-
не.

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

Општи на Теме рин
Ново сад ска 326
21235 Теме рин

са назна ком: КОН КУРС ЗА СУФИ НАН СИ РА ЊЕ ИЗДА ВАЧ КЕ ДЕЛАТ-
НО СТИ-ОБЈА ВЉИ ВА ЊЕ КЊИ ГА У 2021. ГОДИ НИ

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

6. О избо ру про је ка та по рас пи са ном кон кур су одлу чу је Коми си-
ја за изда вач ку делат ност-обја вљи ва ње књи га ( у даљем тек сту: 
Коми си ја) коју обра зу је Општин ско веће.

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

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

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

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

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

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

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

11.Кон курс се обја вљу је у ,,Слу жбе ном листу општи не Теме рин”, на 
зва нич ној интер нет стра ни ци општи не: www.teme rin.rs, у рубри ци 
кон кур си и огла си и у недељ ним нови на ма ,,Наше нови не”, које 
изла зе на тери то ри ји општи не Теме рин.
                 
       IV КРИ ТЕ РИ ЈУ МИ ЗА ДОДЕ ЛУ НОВ ЧА НИХ СРЕД СТА ВА

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

РЕПУ БЛИ КА СРБИ ЈА
АП ВОЈ ВО ДИ НА
ОПШТИ НА ТЕМЕ РИН 
ОПШТИН СКО ВЕЋЕ 
Број:06-1/21-56-19-01
Дана:15.06.2021. годи не
ТЕМЕРИН

ПРЕД СЕД НИК ОПШТИ НЕ
МЛА ДЕН ЗЕЦ
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Музич ка шко ла „Music Har mony“ вели ким кон цер том, са хума ни тар ним карак те ром, обе ле жи ла свој јуби леј

ДЕСЕТ ГОДИ НА У ХАР МО НИ ЈИ СА МУЗИ КОМ
У субо ту, 19. јуна одр жан је 

годи шњи кон церт „Десет 
годи на хар мо ни је“ музич ке 

шко ле „Music Har mony“ у позо-
ри шној сали Кул тур ног цен тра 
„Луки јан Мушиц ки“. 

Мани фе ста ци ја је поче ла Кон-
цер том кла си ке у 10 часо ва, 
затим је усле дио Рок кон церт и 
на кра ју публи ка је има ла при ли-
ку да ужи ва у насту пи ма бен до ва. 

Кон церт је имао и хума ни тар ни 
кар так тер. 

Ула зни це од сва три кон цер та 
биле су у виду СМС 1017 на 3030 
за деча ка, нашег сугра ђа ни на, 
Нико лу Дан гу би ћа. Сем тога, била 
је поста вље на и кути ја за додат-
не при ло ге за све који су били 
у могућ но сти да оста ве више 
сред ста ва. Вели ки број пору ка је 
посла то, а у кути ји је прик пље но 
17.000 дина ра. 

Дирек тор шко ле „Music Har-
mony“ Мар ко Родић вео ма је 
поно сан на сво је пола зни ке, као 
и на публи ку која је дала свој 
допри нос за нашег сугра ђа ни на. 

– Мно го смо поно сни на то што 
је вели ки број деце про шао кроз 
шко лу, на број испи та, кон цер-
та и награ да које смо осво ји ли. 
Сушти на све га јесте да деца нау-
че лепо да сви ра ју, али увек мора 
да посто ји нека виша миси ја, зато 
што ства ра мо одре ђе ну врсту 
еду ка тив ног про дук та који мора 
носи ти у себи нешто више и хума-
ни је. Прак тич но од самих поче та-
ка кре ну ли смо са хуман тар ним 
радом. Има мо вели ки број таквих 
кон це ра та у сарад њи са Кул тур-
ним цен тром „Луки јан Мушиц-
ки“ овде у Теме ри ну и вео ма смо 
поно сни на то – исти че Родић.

Т. К.

Кул ту но-умет нич ко дру штво „Вука Кара џић“ обе ле жи ло 43 годи не посто ја ња

ОДР ЖАН СВЕ ЧА НИ КОН ЦЕРТ
„ВУКО ВО ЛЕТО“

Кул тур но-умет нич ко дру штво 
“Вук Кара џић” из Ста рог 
Ђур ђе ва 30. маја, орга ни зо-

ва ло je све ча ни кон церт “Вуко во 
лето” у позо ри шној сали Кул тур-
ног цен тра “Луки јан Мушиц ки” 
Теме рин.

Због епи де ми о ло шких при ли ка 
кон церт је поде љен у два тер ми-
на – Кон церт дечи јих фол клор них 
ансам ба ла и Кон церт изви ђач-
ког фол клор ног ансам бла. Поред 
КУД-а „Вук Кара џић“ публи ци 
су се пред ста ви ли и изво ђач ки 
ансамбл ХКЦ „Буње вач ко коло“ 
из Субо ти це и певач ка гру па сту-
диј ског про гра ма етно му зи ко-
ло ги ја Ака де ми је умет но сти из 
Новог Сада. 

Кон цер ти су има ли и хума ни-
тар ни карак тер, па је део при хо-
да од ула зни ца био наме њен за 
лече ње сугра ђа ни на деча ка Нико-
ле Дан гу би ћа. Анђел ко Ђукић из 
КУД-а „Вук Кара џић“ иста као је 
важност одра жа ва ња ове мани-
фе ста ци је у вре ме када је кул ту ра 
због епи де ми о ло шке ситу а ци је у 
неза вид ном поло жа ју.

– У пери о ду када су кул ту ра и 
умет ност поти сну ти у дру ги план, 
успе ли смо орга ни зо ва ти и реа-
ли зо ва ти,уз подр шку Општи не 
Теме рин, изу зе зно важан дога ђај 
за наше Дру штво, а то је про је кат 

„ВУКО ВО ЛЕТО“ – све ча ни годи-
шњи кон церт којим смо обе ле-
жи ли 43 годи не посто ја ња кул-
тур но-умет нич ког дру штва „Вук 
Кара џић“. То је мани фе ста ци ја 
која је про на шла сво је место на 
кул тур ној сце ни Теме ри на и пре-
ра сла у неза о би ла зан кул тур ни и 
дру штве ни дога ђај пре по зна тљи-
вог карак те ра.

После њих годи ну и по дана 
кул ту ра се суо ча ва са број ним 
иза зо ви ма, а самим тим и кул тур-
но-умет нич ка дру штва који ма, 

након дуге пау зе, реа ли за ци ја 
ова квих дога ђа ја мно го зна чи и 
пред ста вља на неки начин нови 
поче так, што и гово ри сло ган 
ово го ди шње мани фе ста ци је који 
гла си „Поче ти изно ва“.

– Про те кла годи на нате ра ла 
нас је да се запи та мо како ћемо 
даље и да погле да мо шта је све 
ура ђе но до сада – како бисмо 
могли да се при ла го ди мо и оси-
гу ра мо опста нак у вре ме вели-
ке неиз ве сно сти. Поред свих 
окол но сти, сце на је наш дру ги 

дом, али не само наш, него и 
разних музи ча ра, пле са ча, глу-
ма ца, умет ни ка. Нада мо се да 
ћемо уско ро успе ти наста ви ти са 
нор мал ним живо том, да и даље 
живи мо уз тра ди ци о нал ни плес, 
музи ку, песму и раз не дога ђа-
је. „Поче ти изно ва“ је сло ган 
кон цер та ујед но и пору ка коју 
жели мо да поша ље мо,а то је да 
у будућ ност поне се мо само нај-
бо ље из про шло сти – нагла ша ва 
Ђукић.

Т. К. 
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Бес плат ни руко мет ни камп по први пут у Теме ри ну

РУКО МЕТ НИ КАМП ОКУ ПИО СТО ТИ НУ ДЕЦЕ

У Теме ри ну је одр жан први бес плат ни 
руко мет ни камп у орга ни за ци ји руко-
мет них клу бо ва општи не Теме рин.

У раз го во ру са јед ним од тре не ра Душком 
Торо ма ном откри ли смо да је овај руко мет-
ни камп ство рен са циљем како би се деци 
мак си мал но при бли жио дожи вљај пра вих 
руко мет них кам по ва.  Наш теме рин ски  је 
био бес пла тан и тра јао је шест дана. 

– Руко мет ни камп је оку пио сто ти ну деце 
узра ста од тре ћег до шестог раз ре да основ-
не шко ле.  Поред деце која већ тре ни ра ју 
руко мет, камп је осми шљен и за децу која 
су заин те ре со ва на за овај спо рт.  Мислим да 
је ова кав камп од изу зет ног зна ча ја за про-
мо ци ју руко ме та као спо р та.  Тре нин зи су 
били орга ни зо ва ни тако да се два пута тре-
ни ра ју деца која се већ баве руко ме том, док 

су  „ново пе че ни руко ме та ши“  тре ни ра ли 
јед ном днев но.  За одр жа ва ње овог кам па 
заслу жно је десе так тре не ра који су се радо 
при кљу чи ли овој ини ци ја ти ви – обја шња ва  
Торо ман.

Камп је био пред ви ђен како за деча ке тако 
и за девој чи це, крај овог шесто днев ног дога-
ђа ја завр шен је 30. јуна дру же њем на базе ну. 

M. C.

Бараж за вој во ђан ски „Југ“

ПИРО ВА ПОБЕ ДА ТЕМЕ РИ НА ЦА
Доњи Срем 2015 – ТСК 0:1 (0:0)

Пећин ци – Ста ди он Сува ча. 
Гле да ла ца: 500. Суди ја: Нико ла 
Бикић (Зре ња нин) 8. Стре лац: 
Ђан ко вић у 62. мину ту. Жути кар-
то ни: Јела ча, Јури шић, Пеј чи но-
вић (Доњи Срем 2015), Сол дат 
(ТСК).

ДОЊИ СРЕМ 2015: Јела ча 7, 
Ман це 7, Нико лић 7,5, Мрке ла 6,5 
(од 62. Ште тић -), Митро вић 6,5 
(од 86. Р. Три фу но вић - ), Јури шић 
7, В. Три фу но вић 7, Коне ста бо 7, 
Љубо је вић 7,5, Чуч ко вић 6,5 (од 
75. Кри во ку ћа - ), Пеј чи но вић 7,5.

ТСК: Вој во дић 7,5, Бобот 7 (од 
62. Кла ић - ), Вар га 7, Стри че вић 
7,5, Мило са вље вић 7, Сол дат 7,5, 
Кне же вић 7, Пашка 6,5 (од 62. 
Гргић - ), Ђан ко вић 8, Косић 7,5, 
Нико лић 6 (од 46. Пупо вац 7,5).

Играч утак ми це: Ђан ко вић
Капи тал них 3:1, из првог меча, 

било је довољ но фуд ба ле ри ма 
Доњег Сре ма 2015 да избо ре пла-
сман на вој во ђан ски ‘’Југ’’. Теме-
рин ци ма оста је жал, због сла бог 
изда ња на дома ћем тере ну, јер 
су у реван шу потвр ди ли да има ју 
добар тим. Пиро ву побе ду, режи-
рао је Милан Ђан ко вић, рас па лио 
је са 17 мета ра, лоп та је пого ди ла 
угао, док је пара да Зора на Јела че 
само улеп ша ла мај сто ри ју. Уло гу 
аси стен та, оди грао је Мило рад 
Косић. Шест мину та касни је, Ђан-
ко вић је, после уба ци ва ња Грги-
ћа, уздр мао преч ку.

 Дома ћи ни су у фини шу има ли 
две одлич не шан се, пре ко запа-
же ног Алек сан дра Љубо је ви ћа, 
али Вој во дић је сачу вао мре жу. 
Чим је суди ја Бикић озна чио крај, 
наста ло је нео пи си во сла вље...

М. М. 
ПРЕ СУ ДИО ПРВИ МЕЧ: Ђан ко вић (ТСК) и Нико лић (Доњи Срем 2015)
ФОТО: М. Мени ћа нин
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