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АКТУЕЛНО

Пред сед ник Општи не Теме рин оби шао радо ве на кана ли за ци о ној мре жи

У ТОКУ ПРИ КЉУ ЧИ ВА ЊЕ
ДОМА ЋИН СТА ВА НА КАНА ЛИ ЗА ЦИ ЈУ
У пла ну при кљу че ње још 50 дома ћин ста ва у Бачком Јарку - Ово је тек поче так вели ких ула га ња у 
општи ни , истиче председник Општине Младен Зец

У Бач ком Јар ку 12. авгу ста 
рад ни ци Јав ног кому нал-
ног пред у зе ћа Теме рин 

(ЈКП Теме рин) при кљу чи ли су 
још јед но дома ћин ство на кана-
ли за ци о ну мре жу, а радо ве су 
оби шли пред сед ник Општи не 
Теме рин Мла ден Зец и дирек-
тор ЈКП Теме рин Жељ ко Џаку ла. 

Зец је том при ли ком иста као 
да је ово само поче так ула га-
ња у кана ли за ци о ну мре жу, 
јер општи ну Теме рин тек чека ју 
вели ке инве сти ци је. 

– С обзи ром на то да је ЈКП 
Теме рин уло жи ло зна чај на 
сред ства како би побољ ша ло 
сам пре чи стач фекал не кана ли-
за ци је, ство ри ла се могућ ност 
да при кљу чи мо наше сугра ђа-
не, нарав но, у оним ули ца ма 
где је про шла кана ли за ци о на 
мре жа. То је само поче так ула-
га ња у кана ли за ци о ну мре жу, 
с обзи ром на то да нас чека ју 
вели ке инве сти ци је. 

Локал на само у пра ва ради 
на изра ди про јект но-тех нич ке 
доку мен та ци је, а пре ма речи ма 
пред сед ни ка општи не у ско ри-
је вре ме пла ни ра но је да већи 
део тери то ри је општи не Теме-
рин буде покри вен кана ли за ци-
о ном мре жом. 

– Почет ком сле де ће годи не 

тре ба да пот пи ше мо уго вор са 
Мини стар ством зашти те живот-
не сре ди не, како бисмо преко 
њих финан си ра ли ком плет но 
нови пре чи стач и кана ли за ци-
о ну мре жу. У пла ну је да у што 
ско ри јем пери о ду има мо 60 
посто покри ве но сти цело куп-
не наше тери то ри је. Оно што је 
на локал ној само у пра ви јесте 
при пре ма про јект но-тех нич-

ке доку мен та ци је, на чему и 
ради мо. Што се тиче изград ње 
кана ли за ци о не мре же, тре нут-
но ради мо Ули цу 23. окто бра у 
Теме ри ну и део ули це од цен-
тра Бач ког Јар ка до рад не зоне 
број осам. Тако да ће ову годи-
ну обе ле жи ти вели ки радо ви на 
тери то ри ји општи не Теме рин. 

Дирек тор ЈКП Теме рин Жељ-
ко Џаку ла каже да у наред ном 

пери о ду има ју у пла ну да на 
кана ли за ци о ну мре жу при кљу-
че још 50 дома ћин ста ва. 

– Успе ли смо да дове де мо 
наш пре чи стач у неко боље, 
функ ци о нал но ста ње, тако да 
се ства ра про стор за нове при-
кључ ке. Ми смо после инве сти-
ци је, која је ура ђе на пре две 
годи не, поти сна црп на пум па, 
поче ли са при кљу ци ма. Надам 
се да ћемо у буду ћем пери о ду 
на овај капа ци тет нашег пре-
чи ста ча успе ти у Бач ком Јар ку 
да при кљу чи мо још неких 50 
дома ћин ста ва, пошто посто-
је про јек ти, и гле да ће мо да до 
касне јесе ни што више наших 
сугра ђа на при кљу чи мо. 

Душан Рује вић, чија је кућа 
при кљу че на на кана ли за ци ју, 
није крио сво је задо вољ ство. 

– Само да кажем да сам вео-
ма захва лан за ово што се ура-
ди ло. То смо оче ки ва ли, али 
сад када је све ура ђе но више 
нећу мора ти да се секи рам 
због одно ше ња тих отпад них 
вода. Сад и дру ги то оче ку ју, 
већ ме ком ши је пита ју када ће 
они доби ти при кљу чак. Ја сам 
задо во љан и хва ла Општи ни 
Теме рин и ЈКП Теме рин што је 
то ура ђе но. 

Т. К.
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Пот пи сан уго вор о дона ци ји ПВЦ кан ти и кон теј не ра

НОВА ОПРЕ МА ЗА ЧИСТИ ЈИ
И ЗДРА ВИ ЈИ ТЕМЕ РИН

Општи на Теме рин међу 34 локал не зајед ни це које су доби ле опре му – У пла ну вели ки про јек ти у 
сарад њи са Мини стар ством зашти те живот не сре ди не

Општи ну Теме рин 13. авгу-
ста посе ти ла је посеб на 
савет ни ца мини стра за 

зашти ту живот не сре ди не Сара 
Пав ков, пово дом кон кур са пре-
ко којег је општи на Теме рин 
доби ла 131 ПВЦ кан ту од 240 
лита ра и 120 ПВЦ кон теј не ра од 
1.1 кубик.

Пот пи си ва њу уго во ра, поред 
пред сед ни ка Општи не Теме-
рин Мла де на Зеца и посеб не 
савет ни це мини стра зашти те 
живот не сре ди не Саре Пав ков, 
при су ство ва ли су и члан већа 
заду жен за инве сти ци је Дра-
ган Бје љац, као и дирек тор ЈКП 
Теме рин Жељ ко Џаку ла.

Пав ков је том при ли ком 
нагла си ла да је један од при-
о ри те та овог Мини стар ства 
упра вља ње отпа дом, а дони-
ра на опре ма ће упра во допри-
не ти да локал не сре ди не буду 
здра ви је и чисти је.

– Мини стар ство зашти те 
живот не сре ди не је обез бе-
ди ло опре му за 34 једи ни це 
локал не само у пра ве, а јед на 
од њих је и општи на Теме рин. 
Један од при о ри те та Мини стар-
ства зашти те живот не сре ди не 
је упра вља ње отпа дом, тако да 
ће ова опре ма директ но ути-
ца ти на бољи ква ли тет живо та 

гра ђа на, у сми слу да се опре ма 
кори сти директ но у саку пља њу 
отпа да. Свим мера ма које смо 
до сада спро ве ли кроз овај, али 
и оста ле кон кур се, ради мо на 
кон кре ти зо ва њу и директ ној 
импле мен та ци ји актив но сти 
које ће ути ца ти на бољу зашти-
ту живот не сре ди не.

Пре ма њеним речи ма, од 

2020. годи не спро ве де но је 
неко ли ко важних кон кур са, чији 
ће се ути цај директ но одра зи ти 
на ква ли тет живо та гра ђа на, а 
у пла ну је и сарад ња са Мини-
стар ством про све те, да би се 
мла ђе гене ра ци је еду ко ва ле о 
томе како тре ба да се одно се и 
пона ша ју пре ма при ро ди.

– Мини стар ство ради на 

неко ли ко фрон то ва пара лел-
но. Од новем бра 2020. годи-
не спро ве ли смо неко ли ко 
суштин ских кон кур са који ће 
дирек т но ути ца ти на ква ли тет 
живо та у једи ни ца ма локла-
них само у пра ва. То су пре све-
га кон кур си који ће се одра зи-
ти на сма ње ње аеро за га ђе ња 
кроз заме ну котло ва у јав ним 
инсти ту ци ја ма и инди ви ду ал-
ним ложи шти ма, затим пошу-
мља ва ње, кон курс за очу ва ње 
и зашти ту земљи шта, поди за-
ње све сти о зна ча ју живот не 
сре ди не. Мини стар ство бор-
бе но при сту па свим пре пре-
ка ма, којих у овој обла сти има 
на сва ком кора ку – обја шња ва 
Пав ков.

Мла ден Зец је том при ли-
ком наја вио вели ке про јек те у 
наред ном пери о ду у сарад њи 
са Мини стар ством за зашти ту 
живот не сре ди не.

– Ова дона ци ја зна чи, како 
нама тако и ЈКП Теме рин, како 
бисмо што лак ше одво зи-
ли сме ће на нашу депо ни ју и 
побољ ша ли нашу живот ну сре-
ди ну.  Дони ра ни кон теј не ри ће 
бити поде ље ни при вред ни ци-
ма и пред у зет ни ци ма и објек-
ти ма јав не наме не, како би се 
сме ће лак ше одно си ло.

Пред сед ник општи не нагла-
ша ва да нису мала сред ства 
која се издва ја ју за купо ви ну 
ова кве опре ме. 

– Ми сва ке годи не издво-
ји мо око два, три мили о на за 
купо ви ну кан ти за дома ћин-
ства, тако да нам ова дона ци ја 
мно го зна чи, јер не мора мо да 
издва ја мо сред ства из нашег 
буџе та, наро чи то за ове кон те-
је не ре које смо доби ли, а који 
су мно го ску пљи. Ово је тек 
поче так сарад ње са Мини стар-
ством зашти те живот не сре ди-
не. Нама тек пред сто је вели ки 
про јек ти што се тиче пре чи-
ста ча фекал не кана ли за ци је и 
изград ње кана ли за цо не мре же 
– рекао је пред сед ник општи не 
Зец.

Т. К.
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„Дани поро ди це“ одр жа ни у Пер ле зу сре ди ном авгу ста

ШТАНД ОПШТИ НЕ ТЕМЕ РИН
НА „ДАНИ МА ПОРО ДИ ЦЕ“

Буђе ње све сти о зна ча ју поро ди це – Општи на Теме рин кроз раз ли чи те врсте под сти ца ја пома же 
роди те љи ма и деци раз ли чи тих узра ста 

Општи на Теме рин при кљу-
чи ла се подр шци раз во ју 
поро ди це уче шћем на 

мани фе ста ци ји “Дани поро ди-
це”, који су од 12. до 14. авгу ста 
одр жа ни у Пер ле зу, надо мак 
Зре ња ни на.

Пред став ни ци Општи не Теме-
рин реклам ним мате ри ја ли ма 
пред ста ви ли су све актив но сти 
које спро во ди локал на само у-
пра ва у циљу подр шке раз во ју 
поро ди це као основ не и нај ва-
жни је једин ке дру штва. 

Штанд Општи не Теме рин 
посе тио је и мини стар за бри гу 
о поро ди ци Радо мир Дми тро-
вић, као и вели ки број зва нич-
ни ка држав ног и цркве ног врха, 
чиме су пру жи ли подр шку про-
мо ци ји поро ди це, зајед ни це и 
здра вих сти ло ва живо та.

Иде ја „Дана поро ди це“ пре-
ма речи ма орга ни за то ра јесте 
буђе ње све сти о томе да је сва-
ка рође на беба побе да за наци-
ју. 

У Општи ни Теме рин наво де 
да ће, као и до сада, пома га ти 
одре ђе ним мера ма подр шке и 

под сти ца ти раз вој ната ли те та у 
нашој сре ди ни. 

Локал на само у пра ва годи на-
ма уна зад разним под сти ца ји-
ма афир ми ше мла де људе да 
осну ју поро ди цу, али и да оста-
ну да живе и раде у Теме ри ну. 
Под сти ца ње ната ли те та ова 
локал на само у пра ва регу ли са-
ла је Одлу ком  о оства ри ва њу 

пра ва на јед но крат ну нов ча-
ну помоћ за сва ко ново ро ђе но 
дете и то за прво дете у изно су 
од 10.000 дина ра, за дру го дете 
20.000, а за тре ће и сва ко наред-
но ново ро ђе но дете, јед но крат-
на помоћ изно си 50.000 дина ра.

Када је реч о одлу ци о оства-
ри ва њу пра ва на накна ду тро-
шко ва за ван те ле сну оплод њу, 

Општи на Теме рин финан си-
ра три поку ша ја у изно су до 
250.000 дина ра, након три 
поку ша ја ван те ле сне оплод ње, 
која је ишла на терет оба ве зног 
здрав стве ног оси гу ра ња. Како 
каже пред сед ник ове локал не 
само у пра ве Мла ден Зец, пра во 
на накна ду тро шко ва има жена 
са тери то ри је општи не Теме рин 
која у момен ту под но ше ња зах-
те ва није навр ши ла 44 годи не 
живо та.

У сарад њи са локал ним Саве-
том за без бед ност сао бра ћа-
ја општи не Теме рин, сва ком 
ново ро ђен че ту у теку ћој годи ни 
покло ње но је ауто-седи ште које 
се може кори сти ти док дете не 
пре ва зи ђе огра ни че ња одре ђе-
на кила жом и виси ном дете та.

– Ове годи не доде ље но је 76 
ауто-седи шта нашим нај мла ђим 
сугра ђа ни ма, а сва ка ко да ћемо 
ову акци ју спро во ди ти и у будућ-
но сти јер је наи шла на одо бра-
ва ње и пози тив не комен та ре 
роди те ља наше општи не, као и 
шире јав но сти – каже Зец.

Е. Н. Н.

ПОМОЋ ОПШТИ НЕ
И СРЕД ЊО ШКОЛ ЦИ МА
ОПШТИ НА Теме рин свим 

ђаци ма прва ци ма са њихо ве 
тери то ри је доде љу је бес плат-
не уџбе ни ке, као и под сти цај-
на сред ства сред њо школ ци ма 
одре ђе них обра зов них про-
фи ла, али и награ ђу је нај бо ље 
ђаке и сту ден те.

- Сва ком ђаку са тери то ри је 
општи не Теме рин који упи ше 
неки од машин ских сме ро-
ва у Сред њој шко ли “Луки јан 
Мушиц ки” у Теме ри ну, Општи-
на Теме рин даје под сти цај-
на сред ства у изно су од 5.000 

дина ра месеч но, током све 
три годи не шко ло ва ња, у циљу 
афир ми са ња запо ста вље них 
сме ро ва у сред њој шко ли. 
Осим тога, сва ке годи не награ-
ђу је мо нај бо ље ђаке сво јих 
шко ла, те тако награ де доби-
ја ју уче ни ци који осво је неко 
од прва три места на так ми-
че њу, награ ђу ју се вуков ци и 
ђаци гене ра ци је, а одре ђе ним 
изно си ма пома же мо и одла-
зак сту де на та на струч но уса-
вр ша ва ње у земљи или ино-
стран ству – обја шња ва Зец.
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Ван ред на акци ја добро вољ ног дава ња крви у Теме ри ну

НЕСТА ШИ ЦЕ ЗАЛИ ХА КРВИ
Одзив добро вољ них дава ла ца мно го мањи - Вак ци на ци ја не пред ста вља пре пре ку за оне који 

желе да буду дона то ри – Дава ње крви здра во, под сти че под мла ђи ва ње орга ни зма

Послед њих годи ну и нешто 
више дана држа ва је у 
гото во стал ном апе лу 

на дари ва ње крви, јер је пан-
де ми ја коро на виру са, како у 
све ту тако и код нас, поре ме-
ти ла живот не токо ве и спре чи-
ла мно ге акци је при ку пља ња 
крви. 

Сто га, из Заво да за тран сфу-
зи ју крви кажу да често орга ни-
зу ју ван ред не акци је, па је тако 
и ова у Теме ри ну орга ни зо ва-
на 17. авгу ста у про сто ри ја ма 
Омла дин ског дома, са наме ром 

да се при ку пи што више зали ха. 
Око 25 осо ба је дало крв, а 

актив ни уче сни ци у акци ји су 
углав ном дуго го ди шњи дава-
о ци крви.

Док тор ка меди ци не у Заво-
ду за тран сфу зи ју крви Вој во-
ди не Неда Коцић пре ци зи ра 
да је, дава ње крви, поред тога 
што је хума ни поду хват, и здрав 
за осо бу која даје, јер се на тај 
начин сти му ли шу крв не ћели је 
на ства ра ње нових, здра ви јих 
ћели ја, ери тро ци та. 

– Апе лу јем да људи дођу и 

помог ну да се зали хе крви ста-
би ли зу ју, али да помог ну и 
себи, јер је дава ње крви здра-
во. На тај начин се сти му ли-
шу квр не ћели је на ства ра ње 
нових, здра ви јих ћели ја и ери-
тро ци та, тако ђе и да се пре-
гле да ју, да виде јесу ли добро, 
да ли им је тера пи ја уред на 
– наста вља др Коцић. - Пре 
све га је бит на пре вен ци ја ате-
ро скле ро зе, свих кар ди ло шких 
смет њи и кар ди о ва ску лар них 
боле сти, под мла ђи ва ње орга-
ни зма, сти му ла ци ја кошта не 

сржи на ства ра ње нових ћели ја 
и та нека лич на сатис фак ци ја да 
се помог не дру ги ма, јер никад 
не зна мо да ли ће сутра неком 
нашем тре ба ти крв.

Због коро не одзив добро-
вољ них дава ла ца крви је мно го 
мањи. Такво је иску ство и док-
тор ке Коцић, која каже да успе-
ва ју да одр же резер ве крви на 
мини му му, тако што орга ни зу ју 
ван ред не акци је.

– С обзи ром на пан де ми ју 
морам да при знам да је инте-
ре со ва ње за дава ње крви 

ВАК ЦИ НИ СА НИ МОГУ
БИТИ ДАВА О ЦИ КРВИ
ПРЕ МА речи ма док тор ке 

Коцић, вак ци на ци ја не пред-
ста вља пре пре ку за оне који 
желе да буду дона то ри.

Ни вак ци на ни пре ле жа на 
коро на нису да кажем нека 
кон тра ин ди ка ци ја за дава ње 
крви, али потреб но је да се 
неке вре мен ске одред ни це 
испо шту ју. Што се тиче вак ци-

на ци је све зави си од про из-
во ђа ча. Уко ли ко су вак ци ни-
са ни Астра Зене ком или Спут-
њик В вак ци ном потреб но 
је да саче ка ју бар две неде-
ље до дава ња крви, ако сте 
вак ци ни са ни Фај зе ром или 
Сино фарм вак ци ном нема 
потре бе за одла га њем дава-
ња крви – исти че др Коцић. 
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ПРА ВА РЕЧ Пише: Мило ван Бала бан

Веков на олу ја 
над Срби ма

Хрват ска акци ја про те ри ва ња Срба, 
назва на Олу ја, је, рекли би, поче так 
кра ја веков ног про це са (и про јек та) 

осло ба ђа ња сред ње-европ ског запа да 
(не само Хрват ске) од нара ти ва и дожи-
вља ја све та који они сма тра ју инфе ри-
ор ним и дру га чи јим, а нерет ко опа сним и пре те ћим. Веко ви-
ма већин ски сред ње-европ ски запад, а данас гло бал на ели та 
(без обзи ра на иде о ло шке пред зна ке) ради на сво ђе њу срп ског 
наци о нал ног и мен тал ног про сто ра у окви ре срби јан ства, зарад 
лак ше кон тро ле и неу тра ли са ња њего вог “погуб ног” ути ца ја. 
Кон ста та ци ја изгле да крај ње банал но, али је уства ри јед но став-
на и пре ци зна.

Како би се оства ри ли ови нау ми веко ви ма су из кључ них цен-
та ра моћи, са јед не стра не под сти ца не поде ле зарад кон тро ле 
овог про сто ра, док се са дру ге ради ло на фор ми ра њу и хомо-
ге ни за ци је поје ди них етнич ких и вер ских гру па ци ја, пре све га 
хрват ске, као пред стра же запад не циви ли за ци је. У Хрват ској се 
током XIX века довр ши ло ства ра ње кул ту ре одри ца ња и искљу-
чи во сти у одно су на све што је пра во слав но и срп ско, те је огро-
ман део пука био спре ман за (када то међу на род не окол но сти 
дозво ле) одстра њи ва ње све га омр зну тог “вла шког”. Хрват ство је 
тада зао кру же но, а про цес учвр шћи ва ња про кла мо ва ног једин-
ства хрват ске наци је наста вљен је доми нант но на рели ги о зној 
осно ви, мада, како при ча Мило рад Екме чић у сво јој чуве ној 
књи зи “Дуго кре та ње изме ђу кла ња и ора ња”, вер ски фак тор је 
делио срод не (или чак исте) наро де на овим про сто ри ма још од 
ула ска у нови век (веро ват но и рани је), а нај ви ше због искљу чи-
во сти вер ских цен та ра, како у Стам бо лу тако и у Риму.

Убр зо по хомо ге ни за ци ји хрват ског наци о нал ног кор пу са у 
Загре бу, али и још неко ли ко хрват ских гра до ва, 1902.г. изби ле 
су вели ке анти срп ске демон стра ци је, када је уни шта ва но све 
што је срп ско. Са дру ге стра не веков на бор ба да се Срби у про-
вин ци ја лу (Кра ји ни) про те ра ју или пре ве ре доби ла је на жести-
ни (упр кос повре ме ним поли тич ким саве зи ма Срба и Хрва та) 
кра јем XIX века, када је зва нич но уки ну та Кра ји на као управ на 
област у окви ру Хаб збур шке царе ви не. У ново ство ре ној Југо сла-
ви ји фрон то ви су оста ли исти, иако се код нас у обе Југо сла ви је 
него ва ла иде ја југо сло вен ства, због које смо били спрем ни да 
се пре у ми мо и упо до би мо хрват ству, али и поли тич ком запа ду. 

Но, све је било џабе, бун тов нич ки дух про тив држа ве и Срба је 
узи мао маха. Реа ли зо ван је у првој Југо сла ви ји кроз поли тич ки 
покрет ХСС-а, који је ства ра њем пара лел них инсти ту ци ја омо гу-
ћио инста ли ра ње уста ша у новој НДХ реал но сти, у којој је про гон 
дости гао мон стру о зне раз ме ре, про кла мо ван као нај у зви ше ни-
ји наци о нал ни циљ. У дру гој пак Југо сла ви ји је сим би о за хрват-
ских кому ни ста, уста шке еми гра ци је и стра ног фак то ра омо гу ћи-
ла да у повољ ном тре нут ку дође до издва ја ња држа ве, а потом 
и конач ног обра чу на и про го на Срба.

Када у све тло сти исто риј ског сећа ња сагле да мо чуве ну задар-
ску кри стал ну ноћ из 1991., у којој су уни ште не све рад ње и сва 
имо ви на срп ска (баш као и у мно гим дру гим гра до ви ма), како би 
се ови бес по врат но исе ли ли, јасно нам је да су уну ци наста ви ли 
тамо где су њихо ви оче ви, дедо ви, пре де до ви и чукун-дедо ви 
ста ли, спре ма ју ћи се за завр шни чин (запо чет још у НДХ ели-
ми на ци јом чита вог јед ног наро да) када гло бал на ели та ами ну-
је завр шни уда рац. Нетр пе љи вост хрват ске ели те је про из ве ла 
сагла сност гло бал не врху шке да се “про блем” реши на бру та лан 
начин, те је тако дошло до опе ра ци је коју Хрва ти нази ва ју Олу ја 
и про го на Срба из про вин ци ја ла (Кра ји не), чиме је зао кру же на 
поли ти ка (пошто су пред ход но про те ри ва њем Срби у гра до ви ма 
све де ни на мини мум) за коју је Туђ ман нај и скре ни је рекао да јој 
је циљ неста нак Срба. Уз дозво лу и помоћ гло бал ног фак то ра, а 
на жалост Срба из Кра ји не и уоп ште из Хрват ске, тај циљ је гото-
во у пот пу но сти оства рен. 

послед њих годи ну дана изу зет-
но сма ње но, а тиме и зали хе 
крви су мање. Због тога често 
орга ни зу је мо ван ред не акци је, 
као данас, како бисмо поди гли 
зали хе на што виши ниво – обја-
шња ва др Коцић.

Пред сед ник општи не Теме-
рин Мла ден Зец је овом при ли-
ком лич ним при ме ром пока зао 
хума ност на делу, те позвао све 
гра ђа не да се пру кљу че наред-
ним акци ја ма.

- Позвао бих све сугра ђа не 
добре воље, који су у могућ но-
сти, да се при кљу че наред ним 
хума ни тар ним акци ја ма добро-
вољ ног дава ња крви, јер наших 
неко ли ко мину та издво је ног 
вре ме на, неко ме зна че живот – 
рекао је Зец.

Коли ко је важно уче сто ва ти у 
акци ја ма добро вољ ног дава ња 
крв све до ци смо сва ко днев но, 
од незго да које се деша ва ју на 
ули ца ма до опе ра циј ских захва-
та, често смо могли чути апел за 
нај дра го це ни јом теч но шћу. Без 
обзи ра на окол но сти и тре нут ну 
ситу а ци ју, добро вољ ни дава о-
ци крви са тери то ри је општи не 
Теме рин су се, као и увек, и овог 
пута ода зва ли акци ји, а у раз-
го во ру са њима еки па „Наших 
нови на“ откри ва шта их моти-
ви ше за ова кав поду хват.

– Ово је први пут да дајем 

крв, а дошао сам због коле-
ге који даје крв, а и моја мај ка 
се хема то ло шки лечи, па сам 
дошао да помог нем коли ко 
могу – каже Зоран Јота но вић из 
Теме ри на.

Међу добро вољ ним дава-
о ци ма крви има и оних који 
осам де се ти пут дају крв, као 
што је Ференц Адам из Теме ри-
на, који са радо шћу доче ка дан 
када су акци је овог типа.

– Ово ми је већ осам де се ти 
пут да дајем крв и увек то радим 
из хума ни тар них раз ло га. Са 
тим сам почео дав но, од јед не 
сао бра ћај не незго де. Било је 
акци ја и пози ва тим пово дом 
и тако сам кре нуо људи ма да 
помог нем. Од тад једва чекам 
дан када ћу добро вољ но дати 
крв. Све док ме здра вље и годи-
не слу же дола зи ћу да помог-
нем они ма који ма је то нај по-
треб ни је – изри чит је Адам.

Међу добро вољ ним дава о-
ци ма крви нашао се и истак ну ти 
поли ти чар из Теме ри на Нико ла 
Ембер, који се радо ода зи ва на 
хума ни тар не акци је.

– Већ више од 30 пута сам 
дао крв, не знам тач но број, не 
водим пре ци зну еви ден ци ју. 
Крв дајем из чисто соли дар них 
раз ло га – закљу чу је за „Наше 
нови не“ Ембер из Теме ри на.

С. Коса но вић

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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ПРА ЗНИК ЖЕНА, МАЈ КИ И ДЕЦЕ

Хри шћан ска пра во слав на црква 28. авгу ста обе ле жа ва Успе ње пре све те Бого ро ди це или Вели ку 
Госпо ји ну

Бачки Јарак 28. августа обележава сеоску славу

Хри шћа ни који кори сте 
јули јан ски кален дар, 
као и Срп ска пра во-

слав на црква, у субо ту 28. 
авгу ста обе ле жа ва ју  Успе ње 
Пре све те Бого ро ди це одно-
сно Вели ку  Госпо ји ну. Овај 
пра зник успо ме на је на смрт 
Бого ро ди це и њено вас кр се-

ње. Пре ма цркве ном пре да-
њу, то је дан када се она ваз-
не ла на небе са и „пре да ла 
свој дух у руке Спа си те ља“.   

Успе ње Пре све те Бого ро-
ди це спа да у ред Бого ро дич-

них пра зни ка и један је од 
нај ве ћих хри шћан ских пра-
зни ка. Пре да ње каже да је 
Бого ро ди ца живе ла 60 годи-
на, пре ма неким изво ри ма 
72, да је над жи ве ла сво га 
сина и као све док мно гих 
слав них дога ђа ња, наста ви-
ла њего ву миси ју.

Вели ка Госпо ји на издва ја 
се као пра зник када посеб-
но жене иду на при чест, зато 

што се Бого ро ди ца сма тра 
заштит ни цом жена, мај ки 
и њихо ве деце. Веро ва ње 
каже да на овај дан не тре ба 
оба вља ти посло ве у кући и 
око ње. То се наро чи то одно-
си на жене. Није добро ради-
ти било шта рука ма нити 
запо чи ња ти нове посло ве. 

Вели ки број црка ва и 
мана сти ра сла ви овај пра-
зник као сво ју сла ву, а 

широм Срби је одр жа ва ју се 
ваша ри и народ ни сабо ри. 

И код нас ће се овај дан 
достој но обе ле жи ти. Црква 
у Бач ком Јар ку посве ће на је 
Успе њу Пре све те Бого ро ди-
це и овај дан је сла ва целог 
Бач ког Јар ка. Јутар ња литур-
ги ја одр жа ће се у цркви 
Успе ња Пре све те Бого ро ди-
це са почет ком у 9 часо ва.

К. Н. Н.
МЕЂУ ДНЕВ НИ ЦА
ВРЕ МЕ изме ђу Вели ке 

и Мале Госпо ји не, која се 
обе ле жа ва 21. сеп тем бра, 
нази ва се међу днев ни ца, 
а веру је се да је тај пери од 
нај бо љи за бра ње свих пло-
до ва и леко ви тих тра ва, па 
се одла зи на изво ре који, 
пре ма народ ном веро ва њу, 
има ју леко ви то деј ство.

ЦРКВЕ НИ 
КАЛЕН ДАР
ПРЕ МА цркве ном кален-

да ру, Нова годи на почи ње 
1. сеп тем бра. Зато је послед-
њи вели ки пра зник у годи ни 
Успе ње Пре све те Бого ро-
ди це или Вели ка Госпо ји-
на, а први вели ки пра зник 
у цркве ној Новој годи ни је 
Мала Госпо ји на или Рође ње 
Пре све те Бого ро ди це. Тако 
су пра зни ци поре ђа ни вре-
мен ским редом. 
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НЕКА МАНИ ФЕ СТА ЦИ ЈА БУДЕ ВАША 
ДЕСТИ НА ЦИ ЈА

По први пут у Теме ри ну фести вал овог карак те-
ра – Пре ко педе сет изво ђа ча на више лока ци ја у 
Теме ри ну

Џез фестивал у Темерину 18. и 19. септембра

Невла ди но удру же ње 
,,Урба ни Култ“ актив но 
делу је у Црној Гори од 

2006. годи не, а у њего вој орга-
ни за ци ји су два фести ва ла- ,, 
Mon te ne gro Sun Reg gae Fest“ 
који ове годи не пуни 10 годи-
на посто ја ња  и ,, Petro vac Jazz 
Festi val“ који пуни 15 годи на 
посто ја ња. Ове годи не по први 
пут у Срби ји, и то у Теме ри ну, 
орга ни зо ва ће 18. и 19. сеп-
тем бра фести вал под нази вом  
,,Jaz za land Etno Jazz Blu es Wine 
Fest“.

Жеља орга ни за то ра је да се 
у новом фести ва лу пре не се 
већ сте че но иску ство у ино ва-
ци ја ма у про гра му, али и да 
се напра ви гло бал ни про је кат 
сарад ње две држа ве кроз само 
јед ну ствар а то је кул ту ра. 

Жели мо да уве де мо фести-
вал у свет ску мани фе ста циј ску 
асо ци ја ци ју где се нала зе већ 
поме ну ти фести ва ли у Црној 
Гори, као и жеља да ,,Jaz za land“ 
поста не тра ди ци о нал но пре по-
зна тљив у све ту- каже за ,,Наше 

нови не“ Вин ко Михај ло вић, 
орга ни за тор фести ва ла. 

У осно ви фести ва ла је укљу-
че ње мла дих кроз про грам 
фести ва ла и акти ви зам волон-
те ри зма кроз сег мен те сцен-
ских, музич ких и дру гих насту-
па на истој мани фе ста ци ји  као 
и да се да акце нат на еду ка циј-
ски део кроз раз не ради о ни це, 
лет ње шко ле џеза, блу за и етно 
музи ке. 

Ове годи не фести вал ће се 
одр жа ти на више лока ци ја 
у Теме ри ну као што су град-
ски базен, мали парк у цен тру 
Теме ри на, етно кућа ,,Тај хаз“, 

Кул тур ни цен тар- обја шња ва 
Михај ло вић. 

Име на која се оче ку ју на 
првом теме рин ском фести-
ва лу су Тони Кита нов ски трио 
(Маке до ни ја), Сашо Попов ски 
трио (Маке до ни ја), Макс Коче-
тов квин тет (Укра ји на, Срби ја), 
Трио Бал кан стрингс (Срби-
ја), Дафа Леви трио (Изра ел), 
Нада Павло вић квин тет Срби-
ја), Би Џиз (Срби ја), Роли Дани 
аку стик дуо (Срби ја), Јувен тус 
(Срби ја), Свинг рол (Срби ја) и 
дру ги.

Сви про гра ми фести ва ла су 
бес плат ног карак те ра. 

 Оче ку је мо посе ту вели ког 
бро ја Теме ри на ца као и људи 
са стра не јер ће про гра ми бити 
разно вр сни и мислим да ће 
сва ко моћи за себе да про на ђе 
нешто што га зани ма- опти ми-
сти чан је орга ни за тор. 

Михај ло вић је у апри лу посе-
тио пред сед ни ка Општи не 
Теме рин Мла де на Зеца када је 
и дого во ре на сарад ња и орга-
ни за ци ја ове мани фе ста ци је. 

Иде ја је, како каже Зец, да 
се у нашем месту орга ни зу је 
нешто ново и дру га чи је за гра-
ђа не општи не Теме рин. 

К. Н. Н.

ПОШТО ВА ЊЕ
ЕПИ ДЕ МИ О ЛО ШКИХ
МЕРА

ПОДР ШКА
ФЕСТИ ВА ЛУ
ФЕСТИ ВАЛ су помо гли 

Општи на Теме рин, Гене рал-
ни покро ви тељ фести ва ла 
Тури стич ка орга ни за ци ја 
општи не Теме рин, као и 
мно ги при ја те љи и спон зо-
ри фести ва ла. 

ЗБОГ епи де ми о ло шке си-
ту а ци је, одр жа ва ње фести-
ва ла под ло жно је про ме на-
ма, а сва ка ко ће бити реа-

ли зо ван уз пошто ва ње свих 
епи де ми о ло шких мера које 
у том тре нут ку буду на сна-
зи. 
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Мото сусрет орга ни зо ван по три на е сти пут на теме рин ском Ваша ри шту

ПРА ЗНИК РОКЕН РО ЛА
И ЉУБИ ТЕ ЉА ДВО ТОЧ КА ША

Публи ка са нестр пље њем доче ка ла ово го ди шњи Мото скуп - Жељ ко Бебек оку пио вели ки број 
људи – Мото ра ши из дру гих места поне ли нај леп ше успо ме не

Општи ну Теме рин овог лета обе ле-
жи ло је одр жа ва ње вели ких мани-
фе ста ци ја, које су, након јед но го ди-

шње пау зе, сви гра ђа ни доче ка ли са оду ше-
вље њем. Поред Пасу љи ја де и Илин да на, 
вели ки број људи, како из Теме ри на, целе 
Срби је, али и земаља окру же ња, оку пио је 
и 13. Мото сусрет на радост свих љуби те ља 
дво точ ка ша и рокен ро ла. Сме ха, дру же ња 
и добре заба ве је било напре тек, а чини-
ло се да су, више него икад, посе ти о ци то 
једва чека ли. 

Ове годи не мани фе ста ци ја „Moto Show 
Inter na ti o nal” тра ја ла је од 5. до 8. авгу ста, 
а место сусре та је тра ди ци о нал но било 
теме рин ско Ваша ри ште. Вели ки број раз-
ли чи тих мото ра, ску те ра, ква до ва кра си ло 
је место оку пља ња, а људи обу че ни у добро 
позна та бај кер ска изда ња дру жи ли су се 
испод шато ра, штан до ва и испред бине, где 
су пева ли раз ли чи ти бен до ви искљу чи во 
рокен рол музи ку. 

Мото клуб „Patri ots” је орга ни за тор овог 
дога ђа ја, а пред сед ник овог клу ба Ласло 
Шимон каже да орга ни за ци ја није била 
лака, али да је то нешто што они нај ви ше 
воле да раде. 

– Иза ове мани фе ста ци је сто ји 30 мома ка 
и већ више годи на је тако. Ово је 13. Мото 
сусрет у 14. годи ни, јер због коро на ви ру са 
про шле годи не, нажа лост, нисмо могли да 

га орга ни зу је мо. Вели ка је то орга ни за ци-
ја и терет, али ми то воли мо, да може мо 
да уго сти мо наше сугра ђа не, али и оста ле 
бај ке ре. Кре не мо само од тога да нас јако 
лепо уго сте када негде оде мо, па се и ми 
тру ди мо да буде мо добри дома ћи ни. Гости 
дола зе из целе Срби је, из зема ља окру же-
ња Мађар ске, Хрват ске, Руму ни је...Ми исто 
тако иде мо код њих и то је наш стил живо-
та. 

Мало је дога ђа ја на који ма се слу ша рок 
музи ка, а пре ма речи ма Ласла Шимо на, 
ова врста музи ке све се ређе може чути на 
теле ви зи ји и дур гим меди ји ма, па и неким 
већим мани фе ста ци ја ма. Међу тим, међу 
бај ке ри ма рокен рол живи у свом пуном 
сја ју.

– Као бај ке ри подр жа ва мо рокен рол свет 
и то је у дана шње вре ме спе ци фич но, јер 
се то више не може виде ти на теле ви зи ји 

ПРО ГРАМ ОВО ГО ДИ ШЊЕГ МОТО СКУ ПА
МОТО скуп почео је у четвр так, 5. авгу ста, 

насу пом свет ски позна тог три бјут бен да 
„Kiss Fore ver Band“, у петак је публи ка има-
ла при ли ку да слу ша бен до ве „Bee Jays“, 
„Рок стра за“ и „Bubi Ka and Krug Com pany“. 
Глав ни дан сусре та била је субо та, када је 
пева ла вели ка зве зда бив ше Југо сла ви-

је Жељ ко Бебек, а тај дан пред ста вио се и 
„Branch Band“.

Дефи ле мото ра ша кроз цен тар Теме ри-
на орга ни зо ван је у субо ту, а вели ки број 
људи, који живе у око ли ни оку пио се да 
погле да ту вео ма инте ре сант ну и несва ки-
да шњу коло ну. 



Среда, 25. август 2021.

11

РЕПОРТАЖА

или неким дру гим меди ји ма. Ми мото ра ши 
воли мо ту врсту музи ке, а ти ста ри ји и мла-
ђи рок бен до ви веру јем да вели ким делом 
и посто је због нас, јер ми воли мо рокен рол 
и прак ти ку је мо  да упра во дођу код нас да 
сви ра ју.

Про грам је био разно лик, а насту па ли су 
бен до ви и из ино стран ства. Глав на здве зда 
сусте та био је Жељ ко Бебек, који је оку пио 
вели ки број љуби те ља и обо жа ва ла ца сво је 
музи ке. 

– Гле да мо увек да про грам буде разно вр-
стан. Да неки бен до ви дођу са стра не. Ове 
годи не смо зва ли „Kiss Fore ver band“, који је 
три бјунт бенд свет ски позна тог аме рич ког 
„Kiss band“. Било је кише, па је мало било 
про бле ма са посе том првог дана, али је већ 
дру гих дана посе ти ла ца било мно го више. 

Публи ка је ово све једва чека ла. Оче ки ва-
ли су да ћемо нешто вели ко напра ви ти, а 
још про шле годи не су поче ли људи да нас 
бодре да орга ни зу је мо сусрет. При хва ти ли 
смо се иза зо ва и ево орга ни зо ва ли ово дру-
же ње – обја шња ва Шимон. 

Ула зни це се нису напла ћи ва ле они ма 
који возе мото ре изнад 125 куби ка. За госте 
два дана орга ни зо ван је и ручак и вече ра, 
који су били бес плат ни, а глав ни кувар био 
је Игор Попен гов.

– У петак смо кува ли 350 лита ра папри-
ка ша од кром пи ра са коба си цом, а у субо ту 
пасуљ. Ово је 13. мани фе ста ци ја по реду, а 
ми кува мо свих три на ест годи на по истој, 
доброј рецеп ту ри – исти че Попен гов.

Гости су поне ли нај леп ше успо ме не са 
ово го ди шњег ску па, а гра ђа ни су има-
ли при ли ку да ужи ва ју у добром, ста ром 
рокен ро лу и дефи леу мото ра ша кроз цен-
тар Теме ри на. Да поред бај ке ра и дру ги 
људи воле ова кве ску по ве све до чи број 
посе ти ла ца, који је и ове, као и прет ход них 
годи на био заи ста вели ки. 

Т. Кра ји шник

ШТА ПОСЕ ТИ О ЦИ МИСЛЕ О МОТО СКУ ПУ
ЕКИ ПА „Наших нови на“ пита ла је госте 

Мото сусре та коли ко често дола зе на овај 
дога ђај и шта је оно што им се нај ви ше 
допа да. 

Горан Гајић из Бач ког Јар ка каже да је 
редов ни посе ти лац теме рин ског Мото ску-
па. 

– Овде дола зим од почет ка, од кад се ово 
орга ни зу је. Све ми се овде сви ђа, од места 
до цело куп не орга ни за ци је, а и атмос фе ра 
је сјај на.

Они који дола зе из дру гих места тако ђе 
не кри ју сво је оду ше вље ње.

– Ово је заи ста добро орга ни зо ва но, 
чисто, баш лепо и фино. Идем редов но на 

мото ску по ве, а овде сам већ пети пут – 
исти че Васа Рајић из Чоке. 

За Мила на Веји на из Бач ког Јар ка овај 
дога ђај је више од добре заба ве, јер га вра-
ћа у неке мла ђе дане. 

– Мани фе ста ци ја је одлич на, и сва ки пут 
сам овде. Сви ђа ми се јако и волео бих да 
што дуже тра је. Дру же ње, музи ка, видим 
дру га ре које нисам видео јако дуго. Вра ћа 
у неке мла ђе дане.

Да су бај ке ри истин ски љуби те љи рокен-
ро ла све до чи и Артур Мол нар из Теме ри на. 

– Ја овде дола зим сва ке годи не и то је 
поста ла већ тра ди ци ја за нас. Онај ко воли 
рокен рол тај је сигур но ту.

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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На осно ву чла на 14. Одлу ке о усло ви ма и начи ну поста вља ња при вре ме них мон та жних и дру гих обје ка та на јав ним повр ши на ма ‘’(Слу жбе ни лист 
Општи не Теме рин’’, број 10/18) и чла на 2. ста ва 1. Пра вил ни ка о доде ли лока ци је на кори шће ње за поста вља ње кио ска и мањих мон та жних-демон та-
жних обје ка та (‘’Слу жбе ни лист Општи не Теме рин’’, број 5/2011), Коми си ја за зау зе ће јав не повр ши не општи не Теме рин доно си 

ОДЛУКУ 
О РАС ПИ СИ ВА ЊУ КОН КУР СА 

за доде лу лока ци ја за при вре ме но поста вља ње кио ска и мањих мон та жно-демон та жних објека та
на тери то ри ји општи не Теме рин путем јав ног над ме та ња

- при ку пља њем писа них пону да- 

Лока ци ја за при вре ме но поста вља ње кио ска, одно сно мањих мон та-
жно-демон та жних објек та доде љу је се на кори шће ње на пери од од јед не 
годи не, уз могућ ност про ду жа ва ња сва ке наред не годи не, на пери од до 
пет годи на, уз испу ње ње про пи са них усло ва.

Пра во уче шћа на кон кур су има ју сва прав на и физич ка лица реги стро-
ва на за оба вља ње делат но сти код над ле жног орга на (у даљем тек сту: 
уче сник кон кур са).

Уче сник кон кур са има пра во да под не се при ја ву на Кон курс за доде лу 
нај ви ше до јед не тре ћи не лока ци ја за које се кон курс рас пи су је.

Увид у гра фич ки при каз пла на лока ци ја за при вре ме но поста вља ње 
кио ска и мањих мон та жно-демон та жних обје ка та може се извр ши ти на 
огла сној табли Општин ске упра ве Теме рин.

У обзир ће се узе ти при ја ве на кон курс запри мље не на писар ни ци 
Општи н ске упра ве до дана 13.09.2021.годи не до 14.00 сати, без обзи ра 
на начин на који су пре да те (путем поште или лич но).

При ја ва се под но си Коми си ји за зау зе ће јав не повр ши не општи не 
Теме рин (у даљем тек сту: Коми си ја) путем писар ни це Општин ске упра ве 
Теме рин, Ново сад ска 326, Теме рин 21235, рад ним даном од 08.00 до 
14.00 сати

При ја ва на Кон курс садр жи сле де ћу доку мен та ци ју:
1. фор му лар за уче шће који садр жи подат ке о пону ђа чу, подат ке о пред-
мет ној лока ци ји и пону ђе ни износ рен те, 
2. фото ко пи ја лич не кар те за физич ка лица која су реги стро ва на за оба-
вља ње делат но сти код над ле жног орга на,
3. доказ о реги стро ва ној делат но сти код над ле жног орга на,
4. уред но овла шће ње за засту па ње, 
5. доказ о упла ће ном гарант ном изно су,
6. доказ о изми ре ним доспе лим поре зи ма и дру гим јав ним дажби на ма 
(уве ре ње од над ле жног репу блич ког и локал ног поре ског орга на).

Фор му лар за уче шће и адре си ра не ковер те се могу пре у зе ти сва ког 
рад ног дана на пор тир ни ци Општин ске упра ве Теме рин. Потреб но је да 
се пону ђач бла го вре ме но упо зна са садр жа јем фор му ла ра при ја ве.

Кри те ри јум за избор нај по вољ ни је пону де је – нај ви ши пону ђе ни 
износ рен те.

Уко ли ко за јед ну лока ци ју два или више пону ђа ча пону де исти износ 
рен те, пред ност има пону ђач који је вре мен ски рани је под нео пону ду.

Посту пак јав ног отва ра ња пону да одр жа ће се дана 14.09.2021.годи не у 
згра ди Општин ске упра ве Теме рин, Ново сад ска 326 у Скуп штин ској сали, 
са почет ком у 09.00 сати. 

Почет ни износ рен те за сти ца ње пра ва на доде лу лока ци је утвр ђу је се 
у годи шњем изно су накна де за кори шће ње јав них повр ши на за одго ва-
ра ју ћи тип, повр ши ну и наме ну кио ска, одно сно мањег мон та жног објек-
та.

Уче сник Кон кур са је дужан да упла ти гарант ни износ рен те за уче шће 
на кон кур су, у изно су од 10% од почет ног изно са рен те на рачун 840-
821804-68.

Уче сни ку Кон кур са коме је доде ље на лока ци ја, гарант ни износ рен те 
за уче шће на Кон кур су ура чу на ва се у износ рен те. Уче сни ку Кон кур са 
коме није доде ље на лока ци ја вра ћа се гарант ни износ рен те за уче шће 
на Кон кур су у року од 3 дана од дана прав но сна жно сти одлу ке о доде ли 
лока ци је.

Уче сни ку Кон кур са који оду ста не од кори шће ња доде ље не лока ци је, 
гарант ни износ рен те за уче шће на Кон кур су се не вра ћа.

Посту пак јав ног отва ра ња ће се одр жа ти уко ли ко буде бла го вре ме но 
доста вље на нај ма ње јед на пону да.

Небла го ре ме не и непот пу не пону де, неће се раз ма тра ти.
До дана одр жа ва ња поступ ка јав ног отва ра ња пону да не могу се дава-

ти оба ве ште ња о име ни ма пону ђа ча.
Коми си ја доно си одлу ку о доде ли лока ци је у року од три дана од дана 

одр жа ва ња јаног над ме та ња и обја вљу је је на огла сној табли Општин ске 
упра ве Теме рин.

Уче сник на кон кур су коме је доде ље на лока ци ја дужан је да пону ђе ни 
износ рен те упла ти у року од осам дана од дана пра во сна жно сти одлу ке 
о доде ли лока ци је, у супрот ном Коми си ја доно си одлу ку о доде ли лока-
ци је првом сле де ћем нај по вољ ни јем пону ђа чу за пред мет ну лока ци ју.

Одлу ку о доде ли лока ци је Коми си ја доста вља свим уче сни ци ма кон-
кур са који има ју пра во да на Одлу ку уло же при го вор Општин ском већу, у 
року од осам дана од дана њеног доста вља ња.

Општин ска упра ва доно си реше ње о одо бра ва њу при вре ме ног зау зи-
ма ња јав не повр ши не уче сни ку кон кур са на осно ву одлу ке Коми си је, 
дока за о упла ти пону ђе ног изно са рен те, а у скла ду са чла ном 6. Одлу ке 
о усло ви ма и начи ну поста вља ња при вре ме них мон та жних и дру гих обје-
ка та на јав ним повр ши на ма (‘’Слу жбе ни лист Општи не Теме рин’’, 
бр.10/18).

Уко ли ко уче сник кон кур са, коме је доде ље на лока ци ја у року од два 
месе ца од дана пра во сна жно сти одлу ке не при ба ви реше ње о одо бра ва-
њу при вре ме ног зау зи ма ња јав не повр ши не, губи пра во на кори шће ње 
доде ље не лока ци је.

Износ рен те не ула зи у износ накна де за кори шће ње јав них повр ши на.
Овај Кон курс ће се обја ви ти на огла сној табли Општин ске упра ве Теме-

рин, у локал ним листо ви ма „Наше нови не“ и „Teme ri ni Újság“ и на сај ту 
Општи не Теме рин.

Табе ла са лока ци ја ма је састав ни део Кон кур са.

У ТЕМЕРИ НУ 

Ред.бр. Дис по зи ци ја А дре са лока ли те та По вр ши на Тип По чет ни износ 
у дин.

Гарант ни износ
у дин.

1 Лока ци ја 1-1 Угао ул.Ново сад ске 
и Киш Ферен ца 9 м2 четво ро у гао 32.850,00 3.285,00

2 Лока ци ја 1-2 Угао ул.Ново сад ске 
и Киш Ферен ца 9 м2 четво ро у гао 32.850,00 3.285,00

3 Лока ци ја 1-3 Угао ул.Ново сад ске 
и Киш Ферен ца 5,25 м2 четво ро у гао 19.162,50 1.916,25

4 Лока ци ја 2-1 Ули ца Косте Нађа 
(код кана ла) 9 м2 четво ро у гао 9.855,00 985,50

5 Лока ци ја 2-2 Ули ца Косте Нађа 
(код кана ла) 9 м2 четво ро у гао 9.855,00 985,50

6 Лока ци ја 3-1
Угао ули ца Дожа 

Ђер ђа и Иве Лоле 
Риба ра

6,75 м2 четво ро у гао 17.246,25 1.724,62
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7 Лока ци ја 3-2
Угао ули ца Дожа 

Ђер ђа и Иве Лоле 
Риба ра

6,75 м2 четво ро у гао 17.246,25 1.724,62

8 Лока ци ја 4-1
Угао ули ца

Ново сад ске и
Пете фи Шан до ра

10,66 м2 четво ро у гао 85.599,80 8.559,98

9 Лока ци ја 4-2
Угао ули ца

Ново сад ске и
Пете фи Шан до ра

6,76 м2 четво ро у гао 54.282,80 5.428,28

10 Лока ци ја 4-3
Угао ули ца

Ново сад ске и
Пете фи Шан до ра

6,76 м2 четво ро у гао 54.282,80 5.428,28

11 Лока ци ја 4-4
Угао ули ца

Ново сад ске и
Пете фи Шан до ра

6,76 м2 четво ро у гао 54.282,80 5.428,28

12 Лока ци ја 4-5
Угао ули ца

Ново сад ске и
Пете фи Шан до ра

6,76 м2 четво ро у гао 54.282,80 5.428,28

13 Лока ци ја 4-6
Угао ули ца

Ново сад ске и
Пете фи Шан до ра

6,76 м2 четво ро у гао 54.282,80 5.428,80

14 Лока ци ја 4-7
Угао ули ца

Ново сад ске и
Пете фи Шан до ра

6,76 м2 четво ро у гао 54.282,80 5.428,80

15 Лока ци ја 4-8
Угао ули ца

Ново сад ске и
Пете фи Шан до ра

5,46 м2 четво ро у гао 43.843,80 4.384,38

16 Лока ци ја 4-9
Угао ули ца

Ново сад ске и
Пете фи Шан до ра

5,46 м2 четво ро у гао 43.843,80 4.384,38

17 Лока ци ја 6
Угао ули це Народ ног 

Фрон та и Кошут 
Лајо ша

5,25 м2 четво ро у гао 42.157,50 4.215,75

18 Лока ци ја 7 Угао ули ца Чаки 
Лајош и ЈНА 5,25 м2 четво ро у гао 19.162,50 1.916,25

19 Лока ци ја 8-1 Ули ца 29. новем бра 23,4 м2 шесто у гао 59.787,00 5.978,70
20 Лока ци ја 8-2 Ули ца 29. новем бра 23,4 м2 шесто у гао 59.787,00 5.978,70
21 Лока ци ја 8-3 Ули ца 29. новем бра 23,4 м2 шесто у гао 59.787,00 5.978,70
22 Лока ци ја 8-4 Ули ца 29. новем бра 35,1 м2 осмо у гао 89.680,50 8.968,05

23 Лока ци ја 9 Угао ули ца
Ново сад ске и

Луки ја на Мушиц ког
5,25 м2 четво ро у гао 19.162,50 1.916,25

24 Лока ци ја 11
Ули ца Ново сад ска 

(код стам бе не
згра де)

5,76 м2 шесто у гао 46.252,50 4.625,28

25 Лока ци ја 12
Угао ули ца

Ново сад ске и
Чаки Лајош

5,25 м2 четво ро у гао 19.162,50 1.916,25

У БАЧ КОМ ЈАР КУ 

Ред.бр. Дис по зи ци ја А дре са лока ли те та По вр ши на Тип По чет ни износ 
у дин.

Гарант ни износ
у дин.

26 Лока ци ја 3-1 Ули ца Мла де на
Сто ја но ви ћа 45,50 м2 четво ро у гао 166.075,00 16.607,50

27 Лока ци ја 3-2 Ули ца Мла де на
Сто ја но ви ћа 45,46 м2 шесто у гао 162.929,00 16.592,90

28 Лока ци ја 3-3 Ули ца Мла де на
Сто ја но ви ћа 8,96 м2 шесто у гао 32.704,00 3.270,40

29 Лока ци ја 4 
(1+2+3) Ули ца Мике Босни ћа 95 м2 ком би но ва но 346.750,00 34.675,00

У при вре ме ним објек ти ма на свим лока ци ја ма дозво ље но је врше ње 
сле де ћих делат но сти: про да ја штам пе и дува на, суве ни ра, лутир је, бижу-
те ри је, ауто бу ских кара та, све ћа, про да ја књи га, школ ског при бо ра и 
папир не галан те ри је, мини гале ри је и даро те ке, изра да кљу че ва, пру жа-
ње услу га фото ко пи ра ња и кори че ња и дру ге слич не делат но сти.

Све делат но сти (које се могу јави ти као буду ћа наме на пла ни ра них при-
вре ме них обје ка та) чини про да ја оних про из во да или бавље ње занат ско-
услу жним делат но сти ма које по важе ћим сани тар но-хиги јен ским про пи-
си ма не мора ју има ти сани тар ни чвор.

Оста ла оба ве ште ња у вези са рас пи са ним Кон кур сом могу се доби ти 

сва ког рад ног дана од 08.00 до 14.00 сати, у про сто ри ја ма Општин ске 
упра ве Теме рин, Ново сад ска 326, или на теле фон 021-843-888, осо бе за 
кон такт Мари ја Зец Пај фер и Горан Грко вић.

РЕПУ БЛИ КА СРБИ ЈА 
АП ВОЈ ВО ДИ НА
ОПШТИН СКА УПРА ВА ТЕМЕ РИН
Коми си ја за зау зе ће јав не повр ши не
Број:353-02/2021-04
Дана: 20.08.2021. годи не
Т Е М Е Р И Н   

Пред сед ник Коми си је
Мари ја Зец Пај фер
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Отва ра ње изло жбе „Лице/лица при ро де“ умет ни це Љиља не Фијат и про мо ци ја

ВЕЧЕ СЛИ КАР СТВА И КЊИ ЖЕВ НО СТИ

Умет ни ца Љиља на Фијат инспи ра ци ју про на ла зи у моти ви ма вој во ђан ске рав ни це - Тех ни ке које 
кори сти су енка у сти ка и јај ча не боје, а реа ли зу је их на каме ним пло ча ма и цре по ви ма - Сед ма књи га 
песа ма Зора на Босни ћа „У поку ша ју да будем вода“ – У наја ви осма књи га као иско рак у нешто дру го

У гале ри ји Кул тур ног цен тра „Луки јан 
Мушиц ки“ 6. авгу ста одр жа но је све-
ча но отва ра ње изло жбе „Лице/лица 

при ро де“ умет ни це Љиља не Фијат. 
Аутор ка изло жбе не кри је сво је задо-

вољ ство сарад њом са Кул тур ним цен тром 
„Луки јан Мушиц ки“, а као умет ни ца за сво је 
радо ве инспи ра ци ју про на ла зи у моти ви ма 
вој во ђан ске рав ни це

– На ини ци ја ти ву дирек то ра Кул тур ног 
цен тра орга ни зо ва на је моја само стал на 
изло жба и ја сам му вео ма захвал на због 
тога, с обзи ром да је ово изу зет но леп про-
стор. Први пут сам у Теме ри ну, а ина че 
пишем и пое зи ју и про зу – наста вља Фијат. 
- Пре све га инспи ри ше ме Вој во ди на с обзи-
ром да сам ја овде рође на, тако да су теме 
мојих радо ва веза не за ово под руч је, а то су 
пти це, локва њи, рав ни ца. У сва ком слу ча ју 
све оно што је лице при ро де кад је ово под-

не бље упи та њу може се наћи као тема мојих 
радо ва.

Изло жбу је отво рио дирек тор Кул тур ног 
цен тра „Луки јан Мушиц ки“ Дра гић Томић, а 
при сут ни су могли да ужи ва ју уз две музич-
ке нуме ре које је изве ла Гор да на Стан ко вић.

– Кул тур ни цен тар је увек отво рен за 
сарад њу са умет ни ци ма раз ли чи тих про фи-
ла, тех ни ка сли ка ња. Ми бира мо умет ни ке 
који ће изла га ти у нашој гале ри ји уз кон сул-
та ци ју Умет нич ког саве та Кул тур ног цен тра и 
по ори ги нал но сти радо ва и мате ри ја ла које 
при ме њу ју на сво јим радо ви ма. Што се тиче 

БИО ГРА ФИ ЈА ЉИЉА НЕ ФИЈАТ
РОЂЕ НА је 24. јану а ра 1959. годи не у 

Зре ња ни ну. Док то ри ра ла је на Еко ном-
ском факул те ту Уни вер зи те та у Бео гра ду. 
Обја ви ла је књи ге: Мере про тив пра ња 
нов ца у бан ка ма (2012) и Ризи ци и пре-
вен ци ја пра ња нов ца (2015, зајед но са 
др Алек сан дром Чуда ном). Аутор ка је и 
коа у тор ка два де сет науч них и струч них 
радо ва.

Обја ви ла је зби р ке пое зи је Софи ја 

од Месе ца (2011) и Осе ћа ње Прин ци-
па (2016). У Репу бли ци Бугар ској иза шла 
је њена дво је зич на књи га песа ма Небе-
ске пти це, коју је при ре ди ла Алтен ка 
Сапун џи је ва (2016).

Добит ни ца је број них књи жев них 
награ да и при зна ња, чла ни ца Саве за 
књи жев ни ка у отаџ би ни и расе ја њу, Дру-
штва књи жев ни ка Вој во ди не и Дру штва 
еко но ми ста Новог Сада.
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књи ге „У поку ша ју да будем вода“ песни ка Зора на Босни ћа

У КУЛ ТУР НОМ ЦЕН ТРУ
ове изло жбу, за њу смо се одлу чи ли упра во 
из тог раз ло га, спе ци фич на тех ни ка и мате-
ри ја ли. Сма тра мо да је то нешто што ће бити 
инте ре сант но нашим сугра ђа ни ма да дођу и 
да погле да ју – изри чит је Томић.

Умет нич ке радо ве посе ти о ци су могли да 
погле да ју до 23. авгу ста.

Љиља на се бави сли кар ством више од три 
годи не. Од 2018, пола зни ца је Бес плат не 
шко ле сли ка ња на каме ним пло ча ма. Тех ни-
ке које кори сти су енка у сти ка и јај ча не боје, 
које реа ли зу је на каме ним пло ча ма и цре по-
ви ма. У јану а ру 2019. сво је ликов не радо ве, 
наста ле у окви ру ове ради о ни це, пред ста-
ви ла је на изло жби орга ни зо ва ној пово дом 
сто го ди шњи це од при са је ди ње ња Вој во ди-
не Срби ји, у Новом Саду. У мају исте годи не, 
са још тро је ауто ра, насту пи ла је на груп ној 
изло жби у гале ри ји Мацут (ЈП Спорт ски и 
послов ни цен тар Вој во ди на), Нови Сад.

Прву само стал ну изло жбу има ла је у мају 
2021. у Гале ри ји Дру штва књи жев ни ка Вој-
во ди не у Новом Саду.

Уче сник је зајед нич ких изло жби Бес-
плат не шко ле сли ка ња на каме ним пло-
ча ма, орга ни зо ва них у јуну у Кул тур ном 
цен тру, Нови Сад, у Новом Саду и јулу 
2021. годи не у Кул тур ном цен тру Луки јан 
Мушиц ки, Теме рин, у Теме ри ну.

Живи и ства ра у Новом Саду.

Про мо ци ја књи ге
Зора на Босни ћа

Истог дана, нешто касни је у гале ри ји Кул-
тур ног одр жа на је про мо ци ја збир ке песа-
ма Зора на Босни ћа „У поку ша ју да будем 
вода“. Ово је сед ма ауто ро ва зби р ка песа ма 
којом се пред ста вио теме рин ској публи ци.

– Сед ма књи га песа ма „У поку ша ју да 
будем вода“ угле да ла је све тлост дана у 
мар ту ове годи не. То је наста вак прет ход-
не књи ге „Не подо је ни снег“, где се моја 
раз ми шља ња нису мења ла. И даље непо-

пра вљи во раз ми шљам реа ли стич ки, опти-
ми стич ки. Поку ша вам да будем у скла ду са 
при ро дом – кaже Боснић.

– Песник сеци ра ствар ност, издва ја шаре-
не дело ве моза и ка, непре ста но про ми шља-
ју ћи себе и дру ге, ствар ност, живот, умет-
ност, љубав. Закључ ке које доно си про пу-
шта кроз сито соп ства и пева, желе ћи да нас 
поу чи и сазна више о себи” – исти че у књи зи 
аутор и реце зент Мари ја Бје ли ца.

А како Боснић дода је књи га има два 
погла вља и обу хва та 67 песа ма.

– За раз ли ку од прет ход не књи ге, ова је 
бази ра на на, да тако каже мо, две врсте пое-
зи је. То су рефлек сив на и миса о на пое зи ја. 
Књи га има два погла вља и у њој се нала зи 
67 песа ма, које поку ша ва ју да про бу де у 
људи ма оно забо ра вље но, пози тив но, оно 
што нас чини људи ма – пре ци зи ра Боснић. 

Ова књи га затва ра један циклус раз ми-
шља ња и тема које је умет ник обра ђи вао у 
сво јих пет књи га, а Боснић наја вљу је и осму 
књи гу као иско рак у нешто дру го.

С. Косановић

БИО ГРА ФИ ЈА ЗОРА НА БОСНИ ЋА
БОСНИЋ је од 2016. годи не члан Удру-

же ња књи жев ни ка Срби је. Сво ју прву 
збир ку песа ма  “Апо ло ги ја пре по зна-
ва ња” обја вио је 2007. годи не, затим су 
се, у годи на ма које сле де, ређа ле зби р-

ке попут “Пре во ји” (2008), ”Дуб” (2014), 
“Незна ни јуна ци” (2017), “Немир Тиши-
не” (2018) и “Непо до је ни снег” (2020). 
Нова књи га песа ма “У поку ша ју да будем 
вода” је ауто ро во сед мо изда ње песа ма.
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На теме рин ском купа ли шту 22. авгу ста одр жа но так ми че ње на води

БАЗЕН МЕСТО ИГА РА БЕЗ ГРА НИ ЦА
Вели ко инте ре со ва ње људи за уче шће у игра ма – Награ ђе не три нај бо ље пла си ра не еки пе 

По први пут на теме рин ском базе ну  22. 
авгу ста орга ни зо ва не су „Игре без гра ни-
ца“ у орга ни за ци ји Удру же ња „Invic tus” и 

Тури стич ке орга ни за ци је општи не Теме рин.
Так ми чи ло се девет еки па, које су бро ја-

ле од шест до осам чла но ва, а сва ка еки па је 
мора ла да има мини мум две девој ке у тиму. 
Од пли ва ња, уба ци ва ња лоп те у кош до игре 
са бало ни ма и весла ња, игре су се сме њи ва-
ле, а публи ка и так ми ча ри су се два сата добро 
заба вља ли. 

Инте ре со ва ње људи је, како каже један од 
орга ни за то ра так ми че ња Нико ла Дакић, било 
изне на ђу ју ће, јер у неким мно го већим гра до-
ви ма није био такав одзив као у Теме ри ну.

– Ове годи не ово су нам већ четвр те „Игре 
без гра ни ца“ и веру је мо да ће игре зажи ве ти 
и за сле де ћу годи ну. У Теме ри ну је заи ста био 
добар одзив у одно су на мно го веће гра до ве 
у који ма смо били. Мла ди су доста заин те ре-
со ва ни и нада мо се да смо им испу ни ли оче-
ки ва ња. Усло ви за уче шће су били само добра 
воља и рас по ло же ње. Жеља нам је да сле де ће 

годи не орга ни зу је мо лигу и да позо ве мо све 
побед нич ке еки пе да се так ми че. 

Игре су орга ни зо ва не по узо ру на еми си ју 
„Игре без гра ни ца“, где су се так ми ча ри из раз-
ли чи тих зема ља над ме та ли у неко ли ко ига ра. 
Пре ма речи ма врши о ца дужно сти дирек то ра 
Тури стич ке орга ни за ци је Мари не Ињац иде ја 
је била да се људи мало разо но де.

– Под ста кла нас је иде ја из еми си је „Игре 
без гра ни ца“, па смо желе ли тако нешто да 
орга ни зу је мо и код нас, да разо но ди мо наше 
сугра ђа не. Инте ре со ва ње је заи ста било вели-
ко, чему све до чи ста ти сти ка на Феј сбу ку, где је 
13.000 људи клик ну ло на вест, одно сно обја ву 
о одр жа ва њу ига ра у Теме ри ну. Ова кво нешто 
се код нас први пут одр жа ва, тако да сам вео-
ма задо вољ на одзи вом. 

Теме рин је општи на која рас по ла же са јед-
ним вели ким олим пиј ским базе ном, тако да су 
били обез бе ђе ни сви усло ви како би се игре 
одр жа ле. 

– Доста зна чи што Теме рин има базен. Када 

смо кре ну ли да раз ми шља мо да ли да уоп ште 
и кре не мо у реа ли за ци ју ове иде је, људи су 
гово ри ли да је базен заи ста леп и да је одли-
чан за тако нешто – исти че за „Наше нови не“ 
Мари на Ињац.

Так ми ча ри су одме ри ли сна ге у раз ли чи тим 
игра ма, а да су се поред тога добро и заба ви ли 
сазна ли смо у раз го во ру са њима.  

– Било је ствар но супер! Нисмо оче ки ва ли 
да ћемо се так ми чи ти, али смо се изне на да 
при ја ви ли и дефин тив но ћемо доћи и дого ди-
не – каже Алек сан дар Пан то вић из Новог Сада. 

Дуњи Црно мар ко вић из Новог Сада ово није 
први пут да уче ству је у так ми че њу.

– Било је фан та стич но и нарав но да ћу се 
опет при ја ви ти. Нај ви ше ми се сви де ла енер-
ги ја, као на сва ком так ми че њу које орга ни зу је 
„Invic tus”.

 За три нај бо ље пла си ра не еки пе обез бе ђе-
не су и награ де у виду вау че ра за хра ну и пиће 
у три теме рин ска уго сти тељ ска објек та.

Т. К.

НАГРА ДЕ ЗА НАЈ БО ЉЕ
ПЛА СИ РА НЕ ЕКИ ПЕ
НАГРА ЂЕ НЕ еки пе осво ји ле су вау че ре 

за хра ну и пиће. Прво пла си ра на еки па 
била је „Деве та леги ја“ из Сом бо ра, која 
је осво ји ла вау чер за хотел „Ста ри рубин“ 
у изно су од 6.000 дина ра. Дру го место 
осво ји ли су „Гњу р ци“ из Новог Сада, који 
су награ ђе ни вау че ром од 4.000 дина ра за 
кафе-бар „Фауст“, док су тре ће место зау-
зе ли „Крос фи те ри“ из Теме ри на и доби ли 
вау чер у изно су од 3.000 дина ра за пице-
ри ју „Тифа ни“. 
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Воде не игре „Дар-мар“ први пут орга ни зо ва не на теме рин ском базе ну

НАЈ МЛА ЂИ УЖИ ВА ЛИ У ВОДЕ НИМ ИГРА МА

Вели ко инте ре со ва ње деце за уче шће у игра ма – У пла ну трка са 
пре пре ка ма на Ваша ри шту за сеп тем бар

На теме рин ском базе ну 15. авгу ста 
одр жа не су воде не игре за децу под 
нази вом „Дар-мар“. Једа на ест еки-

па так ми чи ло се у раз ли чи тим игра ма, а 
поред уче сни ка добру су се заба ви ли и 
роди те љи, као и оста ли посе ти о ци. Еки пе 
су чини ла чети ри чла на, по две девој чи це и 
два деча ка, а уче сни ци су сами бира ли име 
за сво је еки пе. Сви су ужи ва ли у воде ним 
игра ма, а деца су поне ла само нај леп ше 
успо ме не. 

Орга ни за тор ових ига ра је Спорт ско 
удру же ње „Напра ви дар-мар“, а пре ма 
речи ма пред сед ни це удру же ња Дра га не 
Бабић иде ја је била да се деца ани ми ра ју 
и покре ну.

– Мани фе ста ци ја пред ста вља воде не 
игре за нај мла ђе од чега је део ига ра так-
ми чар ског кара те ра за децу од 7 до 11 
годи на, за мали ша не има мо одр ђе не сло-

бод не актив но сти попут прска ња, бало на, 
двор ца, тобо га на и слич но. Иде ја је да се 
деца мало ани ми ра ју и покре ну. Има-
ли смо јако мало вре ме на за орга ни а ци ју 
воде них ига ра. На кра ју је све испа ло доста 
добро, мно го тога је обез бе ђе но, од меда-
ља, награ да, опре ме и још што шта. 

Инте ре со ва ње за уче шће у игра ма је, 
како наво ди Бабић, било вели ко, али због 
огра ни че ног бро ја рекви зи та и опре ме, 
нажа лост, није било могу ће уче шће већег 
бро ја еки па од пла ни ра ног. 

– План је био да има мо 10 еки па, међу-
тим ипак их је 11, а било је и оних који су 
уочи так ми че ња хте ли да се при ја ве, међу-
тим због пред ви ђе не опре ме и рекви зи та 
нисмо могли да пове ћа мо број еки па. Сле-
де ћих годи на пла ни ра мо да кре не мо рани-
је са орга ни за ци јом, па можда и да укљу-
чи мо већи број деце, евен ту ла но и раз ли-

чи тих узра ста. Желе ла бих да се захва лим 
свим спон зо ри ма без којих ово не бисмо 
могли да орга ни зу је мо, јер наше удру же-
ње је тек осно ва но.

Т. К.

ПЛА НО ВИ УДРУ ЖЕ ЊА
ПРЕ МА речи ма Дра га не Бабић Удру-

же ње „Напра ви дар-мар“ тек је осно ва-
но, међу тим, упр кос томе, пла но ва не 
мањ ка. 

План удру же ња пре те жно јесте орга-
ни за ци ја мани фе ста ци је на отво ре-
ном, попут неких аван ту ри стич ких шет-
њи, пла ни на ре ња, трка и томе слич но. 
Удру же ње ће насто ја ти да у току годи не 
у скла ду са годи шњим доби ма орга ни-
зје бар чети ри такве мани фе ста ци је. У 
сеп тем бру је већ пла ни ра на трка са пре-
пре ка ма на Ваша ри шту – обја шња ва 
Дра га на Бабић. 

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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ВОЈ ВО ЂАН СКА ЛИГА ‘’ЈУГ’’

Јара ча ни пора же ни на Лива ди ци
Мла дост (БЈ) – Поду на вац 0:2 (0:1)

Бач ки Јарак – Ста ди он Лива ди ца. Гле да ла-
ца: 400. Суди ја: Мило рад Суба шић (Ветер ник) 
6. Стре лац: Бале тић у 13. и 83. мину ту. Жути 
кар то ни: Борић, Лолић, Кур ти ши, Кне же вић, 
резер вни гол ман Родић, Бајић, тре нер Козо мо-
ра (Мла дост),  Бале тић (Поду на вац). Црве ни 
кар тон: Кне же вић (Мла дост) у 82. мину ту.

МЛА ДОСТ: Лолић 6, Васић 7 (од 46. Ђукић 7), 
Кне же вић 6,5, Бајић 7, Осто јић 7, Дри нић 7, 
Борић 6 (од 53. Зукић 6,5), Кова че вић 6 (од 53. 
Бајић 6), Грко вић 6 (од 75. Анто нић - ), Кур ти ши 
7,5, Папак 6,5 (од 68. Шка вић - ).

ПОДУ НА ВАЦ: Три фу но вић 8, Цвет ко вић 7, 
Бје ло брк 6,5 (од 70. Сол да то вић - ), Мар ко С. 
Жив ко вић 7,5, Зого вић 7, Вуко бра то вић 8, Мар-
ко А. Жив ко вић 7 (од 70. Шобот - ), Куве ка ло-
вић 6 (од 46. Јан ко вић 7,5), Бале тић 8,5, Кова-
че вић 7 (од 64. Павло вић - ), Миле тић 7 (од 90. 
Весе ли - ).

Играч утак ми це: Бале тић
Феђа Бале тић, про шле сезо не нај бо љи стре-

лац вој во ђан ског ‘’Југа’’, поно во је иста као кан-
ди да ту ру за гол ге те ра лиге, јер је после погот-
ка у про шлом колу додао још две рец ке. При-
ме тио је да је гол ман Дра ган Лолић напра вио 
кра ћи излет, из прве је рас па лио по лоп ти са 35 
мета ра и лобо вао чува ра мре же Мла до сти.

Мла да еки па дома ћи на, нај бо љу шан су да 
се вра ти у резул тат ски егал, има ла је у 26. 

мину ту, када је Нема ња Папак био испред 
Мија та Три фу но ви ћа, одлич но је шути рао, али 
гол ман гости ју из Беле ги ша је још боље интер-
ве ни сао.

Три фу но вић је био сигу ран и у 42. мину ту, 
осу је тив ши наме ру Мила на Кова че ви ћа, док 
је у настав ку пара дом спре чио Ади са Кур ти-
ши ја, рет ку све тлу тач ку пла во-белих, да из 

сло бод ња ка затре се мре жу. 
Број ча ну пред ност, услед искљу че ња бека 

Кне же ви ћа, тим тре не ра Дра га на Мило ше ви-
ћа, нека да шњег кор ми ла ра Мла до сти, иско ри-
стио је већ у сле де ћем напа ду. Или ја Јан ко вић 
је сер ви рао лоп ту као на тац ни, а Феђа Бале тић 
је наци љао доњи угао.

М. Мени ћа нин 

ВОЈ ВО ЂАН СКА ЛИГА ‘’ЈУГ’’

Теме рин ци про коц ка ли побе ду
Сло га (Т) – Сло га (Е) 1:2 (1:0)

Теме рин – Гле да ла ца: 200. 
Суди ја: Бла го је Радић (Ириг) 8. 
Стрел ци: Бога вац у 19. за Сло гу 
(Т), Ивко вић у 60. и 85. за Сло гу 
(Е). Жури кар то ни: Вујо вић (Сло га, 
Т), Ристић, Вујо вић, Раи че вић 
(Сло га, Е).

СЛО ГА (Т): Ран ков 6,5, Томић 7, 
Пастор 6,5, Зелић 7 (од 70. Ерга-
рац 6), Кра го вић 7, Вујо вић 7, 
Пави ће вић 6,5 (од 68. Кочиш - ), 
Стој шић 6,5, Папо вић 6,5, Гру јић 
6,5, Бога вац 7.

СЛО ГА (Е): Весе ли но вић 7, 
Џибрић 7, Белић 7, Ристић 7, Раи-
че вић 7, Стој чић 6 (од 46. Хер цег 
6,5), Бају но вић 6,5 (од 68. Вујо вић 
- ), Ивко вић 8,5 (од 86. Рука ви на - 
), Вола ре вић 6,5 (од 62. Кова чић 
7), Угље шић 8, Ћирић 6 (од 46. 
Мачван ски 7).

Играч утак ми це: Ивко вић
Пут од сја ја до оча ја пре шли су 

фуд ба ле ри теме рин ски Сло ге, 

пока зав ши да дефи ни тив но нема-
ју реше ње за ребус поста вљен од 
стра не име ња ка из Ерде ви ка, јер 
ни у деве том уза стоп ном мечу 
нису осе ти ли сласт побе де. Слу ти-

ло је да неу год на тра ди ци ја може 
да буде пре ки ну та, пошто су 
дома ћи ни били бољи у првом 
полу вре ме ну и тај пери од игре су 
укра си ли вођ ством, са пот пи сом 

Мило ша Богав ца. Акци ју је почео 
Нема ња Томић, док је после ком-
би на ци је Бошка Папо ви ћа и Дар-
ка Гру ји ћа, новај ли ја међу црве-
но-бели ма при зем ним уда р цем 
пого дио мету.

Теме рин ци су пали у настав ку, 
гости нису про пу сти ли да то 
казне. Бра ни слав Угље шић је 
послао дија го на лу, Срђан Ивко-
вић се у казне ном про сто ру осло-
бо дио Пасто ра и изјед на чио 
резул тат. 

  75. мину ту, запа же ни Угље шић 
је уздр мао преч ку, а пет мину та 
касни је Нема ња Томић је са сво је 
поло ви не лобо вао гол ма на Весе-
ли но ви ћа, али лоп та је одска ку та-
ла поред ста ти ве. Пре о крет је 
режи рао Ивко вић, имао је про-
сто ра да одап не стре лу, пошто 
Ерга рац није поку шао да бло ки ра 
уда рац.

М. Мени ћа нин 

БОДО ВИ ГОСТИ МА: Папак (Мла дост) и Бје ло брк (Поду на вац) ФОТО: М. Мени ћа нин

ПРЕ О КРЕТ У ТЕМЕ РИ НУ: Папо вић (Сло га, Т)
и Раи че вић (Сло га, Е) ФОТО: М. Мени ћа нин
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