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У Срби ји рас пи са ни ван ред ни пар ла мен тар ни избо ри за 3. април

СРП СКА НАПРЕД НА СТРАН КА 
ПРВА ПРЕ ДА ЛА ЛИСТУ

ЗА ПАР ЛА МЕН ТАР НЕ ИЗ БОРЕ

Пред сед ник Срби је Алек сан дар 
Вучић је 15. фебру а ра, на Дан 
држав но сти Репу бли ке Срби је, рас-

пи сао ван ред не пар ла мен тар не избо ре, 
који ће бити одр жа ни 3. апри ла. 

Од момен та рас пи си ва ња избо ра 
поли тич ке стран ке, коа ли ци је и гру пе 
гра ђа на, које пла ни ра ју да уче ству ју у 
пред сто је ћим избо ри ма, поче ле су да 
при ку пља ју пот пи се бира ча. 

Срп ска напред на стран ка (СНС) је у 
Теме ри ну при ку пља ла пот пи се на два 
места, у Сири гу и у сво јим стра нач ким 
про сто ри ја ма у Теме ри ну, где је инте-
ре со ва ње гра ђа на за пру жа ње подр-
шке листи „Алек сан дар Вучић – зајед но 
може мо све“ било изу зет но вели ко. 

Пот пи се су до сада при ку пи ли и Соци ја-
ли стич ка пар ти ја Срби је, Савез вој во ђан-
ских Мађа ра, Срп ска ради кал на стран ка, 
Покрет обно ве Кра ље ви не Срби је и коа-
ли ци ја НАДА (Наци о нал на демо крат ска 
ини ци ја ти ва).

Срп ска напред на стран ка је прва пре-
да ла листу Репу блич кој избор ној коми-
си ји, чиме ће ова поли тич ка опци ја на 
избо ри ма бити под ред ним бро јем један. 

Пред сед ник Општин ског одбо ра СНС 

у Теме ри ну Дејан Бра даш изра зио је 
захвал ност гра ђа ни ма на подр шци и 
пове ре њу које су им ука за ли.

– Инте ре со ва ње гра ђа на је било заи ста 
на висо ком нивоу. Оче ку је мо на пред сто-
је ћим избо ри ма вели ку подр шку, као што 
је била и у прет ход ном пери о ду. Резул та-
ти које смо има ли у про те клих неко ли ко 
годи на као и поли ти ка, коју су води ли 
пред сед ник Алек сан дар Вучић и Вла да 
Репу бли ке Срби је, даје нам за пра во да 
и на овим избо ри ма може мо оче ки ва ти, 
као и до сада, вели ку подр шку гра ђа на 
наше земље. 

На репу блич ким избо ри ма под ред ним 
бро јем два наћи ће се коа ли ци ја Соци-
ја ли стич ка пар ти ја Срби је, Једин стве-
на Срби ја и Зеле ни Срби је, а пред сед-
ник Општин ског одбо ра СПС у Теме ри ну 
Нико ла Ембер веру је да ће на овим избо-
ри ма осво ји ти веће пове ре ње гра ђа на.

– Соци ја ли стич ка пар ти ја као јед на 
пар ти ја са дубо ком тра ди ци јом, као пар-
ти ја која негу је иде је соци јал не прав-
де и јед на ко сти, држа во твор на пар ти ја, 
заслу жу је пажњу на наред ним избо ри-
ма. Веру јем да ће избор на листа „Иви ца 
Дачић – пре ми јер Срби је“ пове ре ње гра-

ђа на на пред сто је ћим избо ри ма задо би-
ти у већој мери него на прет ход ним пар-
ла мен тар ним избо ри ма. 

Подр шком бира ча је задо во љан и 
Савез вој во ђан ских Мађа ра, који је за 
јед но после под не успео да при ку пи пре-
ко 250 пот пи са. 

– На избо ри ма ћемо бити под ред ним 
бро јем три. Пору чио бих бира чи ма да 
мањин ска пита ња и инте ре се, у нашем 
слу ча ју Мађа ре, нај бо ље може да пред-
ста вља упра во мађар ска стран ка, а ми 
смо једи на мађар ска стран ка која само-
стал но иде на избо ре. На нашој листи 
за народ ног посла ни ка, на петом месту, 
нала зи се наша сугра ђан ка Роза ли-
ја Екрес, тако да ће, веру је мо, Теме рин 
има ти свог пред став ни ка у пар ла мен-
ту – каже Роберт Пастор испред стран ке 
Савезa вој во ђан ских Мађа ра у Темeрину.

Поред репу блич ких избо ра 3. апри ла, 
одр жа ће се и локал ни избо ри у сле де-
ћим гра до ви ма и општи на ма: Бео град, 
Бор, Аран ђе ло вац, Сме де рев ска Палан-
ка, Луча ни, Медве ђа, Кња же вац, Баји на 
Башта, Доље вац, Кула, Кла до во, Мај дан-
пек и Сечањ. 

Т. К.
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На месту нека да шње фар ме сви ња у Темри ну уско ро почи ње град ња
нај ве ћег постро је ња за доби ја ње стру је из енер ги је сун ца у Вој во ди ни

ЗА СОЛАР НУ ЕЛЕК ТРА НУ ПРЕ КО 
ОСАМ МИЛИ О НА ЕВРА

– У елек тра ну капа ци те та 9,36 MW бео град ска ком па ни ја „Гобем“ ула же изме ђу осам и девет 
мили о на евра. –  Радо ви почи њу у мар ту, завр ше так до кра ја годи не

До кра ја ове годи не у Теме ри ну ће 
бити изгра ђен нај ве ћи погон за доби-
ја ње елек трич не стру је из енер ги је 

сун ца у Вој во ди ни, потвр дио је за „Наше 
нови не“ осни вач и вла сник бео град ског 
„Гобе ма“ Љубин ко Гобе љић. Капа ци тет 
буду ће фото на пон ске солар не елек тра не 
која ће бити подиг ну та на месту нека да-
шње фар ме за узгој сви ња,  биће  9,36 MW, 
а „Гобем“ ће у њену изград њу уло жи ти 
изме ђу осам и девет мили о на евра.

– Поче так радо ва пла ни ра мо за дру гу 
поло ви ну мар та, а завр ше так до кра ја ове 
годи не – додао је Гобе љић за наш лист. – 
Биће то изу зет но савре мен обје кат са ној-
мо дер ни јом свет ском опре мом за про из-

вод њу елек трич не стру је из обно вљи вих 
изво ра, у кон крет ном слу ча ју из енер ги је 
сун ца.

При избо ру опре ме важну уло гу ће 
има ти  јед на од нај е ми нент ни јих свет ских 
кућа за ту област „Блумбeрг“, а елек тра-

на ће по завр шет ку радо ва бити при кљу-
че на на дистри бу тив ни систем елек трич-
не  енер ги је и – изу зев оне за соп стве ну 
потро шњу – сву про из ве де ну стру ју пре-
да ва ти DSEE.      

Урба ни сти чи про је кат за ову елек тра-

СРУ ШЕ НО 10.500 М2 
СТА РИХ ОБЈЕ КА ТА
ДА би на вре ме био при пре мљен 

терен та град њу нове, супер мо дер-
не фото на пон ске солар не елек тра не, 
„Гобем“ је анга жо вао и додат не капа ци-
те те, захва љу ју ћи чему је у нај кра ћем 
могу ћем року сру ше но и укло ње но 19 
шта ла за узгој сви ња укуп не повр ши не 
од 10.500 мета ра ква драт них.
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ну који је изра дио ново сад ски Сту дио за 
архи тек ту ру „Лам да Груп“ је, ина че, до 
сре ди не фебру а ра, био јав но пре зен то ван 
на зва нич ном интер нет пор та лу Општи не 
Теме рин, а да би град ња могла да кре ну 
на вре ме, „Гобем“ је, у рекорд ном року, 
оба вио заи ста обим не при прем не радо-
ве. 

Нај пре је, да под се ти мо, десе так дана 
пре дого во ре ног тер ми на (20. децем бар 
про шле годи не) испра жње на фар ма сви-
ња која је зада ва ло вели ке муке не само 
мешта ни ма Ста рог Ђур ђе ва где је била 
сме ште на, да би потом били сру ше ни и 
објек ти у који ма су оне гаје не.

– Заи ста смо пре за до вољ ни што смо, 
као дру штве но одго вор на ком па ни ја, у 
коор ди на ци ји са локал ном само у пра вом 
и дру гим држав ним орга ни ма, нај пре 
реши ли један за гра ђа не Теме ри на вео ма 
важан про блем – нагла ша ва Гобе љић.  – 
Још смо, међу тим, задо вољ ни ји  што баш 
у тој општи ну сада ула зи мо у град њу јед-
ног заи ста изу зет ног објек та који ће бити 
у пот пу но сти ком па ти би лан са нај мо дер-
ни јим свет ским трен до ви ма у про из вод-
њи елек трич не енер ги је из обно вљи вих 
изво ра.

Т.  И.

АКТУЕЛНО

 

ПРА ВА РЕЧ Пише: Мило ван Бала бан

Избо ри 2022
– трка за пар ла мент

Кон ста то вао сам у про шлој колум-
ни да пред сед нич ки избо ри има ју 
огро ман зна чај за поли тич ки пра-

вац у ком ће се кре та ти држа ва и дру-
штво. Тада сам још рекао да поли тич ка 
реал ност углав ном пока зу је да пред сед-
ник држа ве (уко ли ко је на челу нај ја че 
поли тич ке гру па ци је) пред ста вља цен-
трал ну поли тич ку фигу ру, око које се 
кон цен три ше поли тич ка сна га и пре по-
зна је леги тим ност одре ђе не поли ти ке. 
Дакле, састав пар ла мен та (као носи о ца 
зако но дав не вла сти)  пред ста вља битан 
фак тор у кре и ра њу поли ти ке дру штва. 
Реч ју само сим би о за јаког пред сед ни ка 
и пре вла сти у пар ла мен ту даје спој који 
одре ђе ној поли ти ци омо гу ћу је кре и ра-
ње уну тра шње и спољ не стра те ги је, као 
и спре ча ва ње, већих или мањих, упли ва 
мањин ских пар ла мен тар них гру па ци ја 
на фор му ли са ње стра те шких пра ва ца и 
поли тич ких при о ри те та.

Оту да поли тич ка бор ба за пар ла мент 
пред ста вља, са пред сед нич ким избо-
ри ма, део једин стве не стра те ги је овла-
да ва ња поли тич ким про сто ром, у циљу 
обез бе ђи ва ња поли тич ког леги ти ми те та 
за спро во ђе ње, на избо ри ма пред ста-
вље не поли тич ке аген де. На ово го ди-
шњим избо ри ма има мо неко ли ко листа 
са шан са ма да уђу у пар ла мент. Ипак, 
рекао бих да се бор ба пре све га води, са 
аспек та вла сти да се задр жи апсо лут на 
већи на у пар ла мен ту, док ће опо зи ци је 
поку ша ти листу СНС-а да спу сти, макар 
за нијан су испод доса да шњих резул та та, 
те да њена нео спор на побе да буде про-
цен ту ал но испод оче ки ва ња. Ако је могу-
ће да се Срп ска напред на стран ка спу сти 
зна чај но испод 50% гла со ва и тиме евен-
ту ал но дове де у пита ње могућ ност само-
стал ног фор ми ра ња Вла де. 

По аген ци ји Фак тор плус, од 31. јану-
а ра 2022., Срп ска напред на стран ка би 
осво ји ла 55,6 одсто гла со ва, коа ли ци ја 
ССП–НС–ДС–ПСГ 13,3 одсто, гла со ва, а 
СПС 9,2 одсто. Пре ма резул та ти ма исте 
ген ци је избор ни праг би, уз напред ња-
ке про шло пет или шест избор них листа. 
Када узме мо у обзир резул та те оста лих 
аген ци ја, који СНС-у дају мањи про це-
нат (нека истра жи ва ња спу шта ју ову 
подр шку до 42%) може мо закљу чи ти да 
избор ни праг пре ла зе и листа Зајед но за 
Срби ју - Еко ло шки уста нак - Не дави мо 
Бео град, а могу ће и Завет ни ци, те коа-
ли ци ја НАДА– ДСС–ПОКС (Две ри и дру го 
кри ло ПОКС-а су по већи ни истра жи ва-
ња испод цен зу са).

Када ана ли зи ра мо резул та те аген ци ја 

види мо да су они 
у зна чај ном делу 
слич ни. Раз ли ка је 
дели мич но у про-
цен ти ма који се 
дају, како вла да ју-
ћој стран ци тако и 
опо зи ци о ним листа ма, при чему рас по-
ред сна га оста је углав ном исти. Дакле 
пред ове избо ре има мо две вари јан те 
рас пле та дога ђа ја. Прва вари јан та је да 
листа СНС-а оства ри резул тал од око 50% 
(про це нат више или мање), који би јој уз 
избор пред сед ни ка омо гу ћио наста вак 
апсо лут не поли тич ке доми на ци је. Дру га 
је осва ја ње 42-45% гла со ва, што би опет 
уз СПС-овских 7-9% (као и мањин ске 
листе) омо гу ћи ло фор ми ра ње ста бил-
не вла де, са нео спор ним и пре суд ним 
ути ца јем вла да ју ће стран ке и коа ли ци је, 
али ипак при ну ђе не да пра ви коа ли ци ју 
(гото во сигур но са СПС-ом), што до сада 
није био слу чај (увла че ње у вла ду дру-
гих поли тич ких фак то ра до сада је била 
добра воља СНС-а).

Упра во у ових 42-45% или 50% 
подр шке вла да ју ћој стран ци кри-
је се кључ бор бе, као и поли тич-

ких циље ва, како вла сти тако и опо зи-
ци је. Наи ме циљ вла сти је да задр жи 
ту магич ну гра ни цу од око 50% како би 
наста ви ла поли тич ку доми на ци ју и задр-
жа ла могућ ност да апсо лут но само стал-
но кре и ра поли тич ки живот у земљи. Са 
дру ге стра не опо зи ци ја сма тра да ће спу-
шта њем СНС-а зна чај но испод 50% наче-
ти вла да ју ћи апа рат, те да ће, уз добар 
резул тат у Бео гра ду и на пред сед нич ким 
избо ри ма, напра ви ти пуко ти не у систе-
му са пер спек ти вом да наста вља да га 
уру ша ва у наред ном пери о ду. 

Да закљу чи мо, упр кос сигур ној 
напред њач кој побе ди на пар ла мен тар-
них избо ра, трка ће бити зани мљи ва. 
Води ће се око неко ли ко про це на та гла-
со ва, који тре ба да обез бе де, са јед не 
стра не вла сти потвр ду њене поли ти ке 
и кон ти ну и тет доми на ци је, што би про-
у зро ко ва ло сигур ност и релак си ра ност, 
док са дру ге стра не опо зи ци ји тре ба 
да доне су добре почет не поло жа је за, 
како они мисле, наста вак евен ту ал ног 
сла бље ња вла сти чији се резул тат тре ба 
оства ри ти на неким од наред них избо-
ра. Ово га су све сни и јед ни и дру ги, с 
тим да се кљу че ви рас пле та ове зани-
мљи ве трке нала зе у сна зи СНС-а, која 
мак си мал но упо тре бље на у кам па њи 
може да доне се пре ва гу у овој избор ној 
утак ми ци. 

ТЕХ НИЧ КЕ
КАРАК ТЕ РИ СТИ КЕ
У оквиру град ње нове елек трaне 

укуп не сна ге 9.36 MW пре ви ђе на је 
мон та жа 21.128 фото на пон ских моду-
ла сна ге 550 Wp по моду лу. Иза бра но 
је 78 инвер то ра, сна ге 120kW, чија је 
уло га да DC напон из изла за PV моду-
ла тран сфор ми шу у AC напон у при ла-
го ђе ној мре жи. У саста ву елек тра не, 
биће инста ли рао и шест тра фо ста ни ца 
20/0.4kV од 1.600 kVA у свр ху аде кват-
ног при кључ ка на дистри бу тив ну мре-
жу, као и два објек та за скла ди ште ње 
елек трич не енер ги је.
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Мини стар ка Ире на Вујо вић посе ти ла општи ну Теме рин 

ПОЧЕ ЛО ПОШУ МЉА ВА ЊЕ
СТА РОГ ПАР КА

За ову инве сти ци ју издво је но око 4.4 мили о на дина ра – У пла ну да се поса ди укуп но  116 ста ба ла 
- Мини стар ка нагла си ла да Теме рин тек оче ку ју вели ки про јек ти

Општи ну Теме рин 17. фебру а ра посе-
ти ла је мини стар ка зашти те живот не 
сре ди не Ире на Вујо вић. Том при ли-

ком, зајед но са пред сед ни ком Општи не 
Теме рин Мла де ном Зецом, сим бо лич но 
је заса ди ла прво ста бло у Ста ром пар ку у 
Теме ри ну, чиме је поче ла акци ја пошу мља-
ва ња овог зашти ће ног добра тре ће кате го-
ри је. 

– Стари пар к у Теме ри ну је изу зет но зна-
ча јан, пре све га због сво је исто ри је, али 
исто тако и сте пе на зашти те под којом је. 
Сади ће мо пре ко 70 ста ба ла ста ро сти око 
10 годи на. То је вео ма зна чај но за овај 
парк, јер је у пла ну да се он пот пу но рекон-
стру и ше, за шта ће зна чај на сред ства бити 
одво је на, а прва фаза је пошу мља ва ње. 
Када гово ри мо о пошу мља ва њу, у прет ход-
ној годи ни смо се фоку си ра ли на општи не 
са тери то ри је Вој во ди не. Морам да истак-
нем да, од 38 једи ни ца локла не само у пра-
ве, 40 одсто пошу мља ва ња је и оти шло у 
ове општи не – обја шња ва Вујо вић.

Она је иста кла и да је пошу мља ва ње 
један од сту бо ва зеле не аген де којој су сви, 
и у мини стар ству и у Вла ди, вео ма посве-

ће ни и да ће у наред ном пери о ду више 
сред ста ва ула га ти у то. 

– Тру ди ће мо се да и у наред ном пери о-
ду тако ђе ула же мо у пошу мља ва ње. Био 
је рас пи сан и кон курс, он је сада завр-
шен, коми си ја пре гле да доку мен та ци ју и 
виде ће мо које општи не су осво ји ле сред-
ства, како би наста ви ли са овом акци јом. 
Пошу мља ва ње је изу зет но важна мера 
када гово ри мо о бор би са аеро зага ђе њем, 
одно сно за побољ ша ње ква ли те та вазду-
ха, али исто тако и за земљи ште и вод не 
токо ве. Пове ћа ње сте пе на пошу мља ва ња 
је сва ка ко један од сту бо ва зеле не агед не 
којој смо сви вео ма посве ће ни, а она ће 
сва ка ко учи ни ти бољи живот и живот ни 
стан дард сва ког гра ђа ни на Срби је. Још јед-
ном бих се захва ли ла руко вод ству општи не 
Теме рин што је ода бра ло овај парк да заса-
ди и нова ста бла и да заме ни ста ра истру-
ле ла ста бла – нагла си ла је мини стар ка.

Пре ма њеним речи ма Теме рин оче ку ју и 
дру ги важни про јек ти, а нај ва жни ја је изра-
да постро је ња за пре ра ду отпад них вода са 
пра те ћом кана ли за ци о ном мре жом. 

– Теме рин оче ку ју изу зет но вели ки про-

ИЗГЛЕД ПАР КА
ПРЕ МА ПРО ЈЕК ТУ
ИЗГЛЕД пар ка ће доби ти сасвим нову, 

дру га чи ју и леп шу маги ју, а у њему ће 
сви гра ђа ни моћи под јед на ко да ужи-
ва ју, има ју ћи у виду садр жа је које ће 
нуди ти. 

– Уне ће мо нове садр жа је, фрон тал ни 
део пар ка ће бити нека репли ка фран-
цу ских сти ло ва, уну тра шњи ће бити 
пеј за жни, одно сно сло бод ни, енгле ски 
стил и ту ћемо има ти и дечи је игра ли-
ште, трим ста зе и рекре а тив ни про сто-
ри. Има ће мо и мали дивљи део где ће 
моћи да се про у ча ва фло ра и фау на, 
језе ро ће бити очи шће но и уве шће мо 
нове врсте биља ка и живо ти ња.  Када 
смо ради ли про је кат, био је зами шљен 
да не задо во љи само потре бе гра ђа на 
за шет њу, одмор, дру же ње већ да има 
и тај рекре а тив ни, забав ни, еду ка тив-
ни, тури стич ки садр жај – каже за Наше 
нови не Адле шић.
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јек ти и на томе се инте зив но ради, на 
про јек то ва њу недо ста ју ће кана ли за ци о-
не мре же, како би и након тога могли да 
кре не мо у изград њу постро је ња и како 
би оно ради ло пуним капа ци те том. Раз-
го ва ра ла сам са пред сед ни ком општи не 
у вези са дру гим еко ло шким про бле ми-
ма, а то су дивље депо ни је. Сва ка ко кроз 
кон курс, који ће наше мини стар ство уско-
ро рас пи са ти, биће при ли ка да укло ни мо 
те депо ни је и да после, зајед нич ки, сви 
чува мо  те лока ци је како би оста ле чисте, 
јер сва ка ко мора мо да негу је мо при ро ду. 
Овај парк, који посе ду је ваша општи на, је 
бисер и пра во бла го и зато ми је изу зет но 
дра го што су пред став ни ци општи не, чита-
во руко вод ство, упра во кан ди до ва ли парк 
за про је кат пре ма Мини стар ству зашти те 
живот не сре ди не. 

Пред сед ник Општи не Теме рин Мла ден 
Зец иста као је важност Ста рог пар ка за све 
гра ђа не општи не. 

– Овај парк дати ра још од кра ја 19. века 
и он је јако зна ча јан за гра ђа не општи-
не Теме рин. Зајед но са Мини стар ством за 
зашти ту живот не сре ди не данас смо заса-
ди ли 30 ста ба ла црног бора, сви ле ног бора 
и вре те на стог гра ба. Прва фаза рекон струк-
ци је Ста рог пар ка под ра зу ме ва укла ња ње 
126 посто је ћих ста ба ла и сад њу 76 лишћар-
ских и чети нар ских сад ни ца. Укуп на вред-
ност ове инве сти ци је је 4.4 мили о на дина-
ра, где је уче шће мини стар ства било 2.2 
мили о на, док је дру га поло ви на сред ста ва 
обез бе ђе на из буџе та локал не само у пра ве.

У наред ном пери о ду у пла ну је да се 
поса ди укуп но 116 ста ба ла што би, пре ма 
речи ма струч не коор ди на тор ке на уре ђе њу 
Ста рог пар ка Мај де Адле шић, био екви ва-
лент бро ју укло ње них ста ба ла. За ове врсте 
ста ба ла су се одлу чи ли, јер ти еле мен ти 
недо ста ју пар ку каже Адле шић. 

– Иза бра ли смо ове врсте, јер јед но став-
но ти еле мен ти недо ста ју у пар ку. У настав-
ку сади мо још 46 ста ба ла до оних 76 о 
који ма смо рани је гово ри ли. У пла ну је да 
се поса ди 116 ста ба ла, тако да ћемо има ти 
мно го већу добит у пар ку и бољу реак ци ју 
целог про јек та на почет ну ситу а ци ју. Зна чи, 

прак тич но негде екви ва лент бро ју укло ње-
них ста ба ла, толи ко ћемо има ти поса ђе них. 

Од 1078 ста ба ла у Ста ром пар ку, коли-
ко је попи са но у про це су вало ри за ци је, 
еви ден ти ра но је 294 као врло кри тич на. У 
првој фази пошу мља ва ња биће укло ње но 
126 ста ба ла.

– Раш чи шћа ва њем смо, нажа лост, мора-
ли неко ли ко чети на ра од посто је ћих да 
ели ми ни ше мо, а вре ме ном су чети на ри 
стра да ли због јако инва зив не актив но-
сти лишћа ра, који су их про сто угу ши ли и 
оне мо гу ћи ли да расту. Сад смо хте ли да то 
обно ви мо како бисмо и током зиме има ли 
нешто што је зеле но, да бисмо попра ви ли 
кли му и амби јент у пар ку зато што се боро-
ви доста добро сна ла зе на нашем земљи-
шту, које је доста масно и тешко, али има и 
висо ке под зем не воде, које они добро под-
но се. Поред тога сам парк је амби јент за 
рекре а ци ју и опу шта ње тако да ће сви бак-
те ри ци ди и аеро со ли, које боро ви одба цу-
ју, бити више стру ко кори сни за посе ти о це 
пар ка – обја шња ва Адле шић.

Ове годи не, како каже коор ди на тор ка 
уре ђе ња, има доста тога да се ура ди у пра-
ку, а до кра ја годи не се оче ку је и поче так 
уре ђе ња ула зног дела пар ка. 

– У дого во ри ма смо да се започ не при-
пре ма првог ула зног дела, пар тер ног, 
орна мент ног уре ђе ња где су на реду прво 
руже, које смо већ у јед ној коли чи ни обеб-
зе ди ли, а затим перас и оста ле биљ ке које 
су пла ни ра не за тај потез. Нада мо се да 
ћемо испра ти ти неки ритам који смо пла-
ни ра ли да се ове годи не доста тога ура ди.

Т. К.
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Обе ле жен Дан држав но сти у Теме ри ну, нај бит ни ји датум
у поли тич ком, кул тур ном и исто риј ском кален да ру Срби је

СРЕ ТЕ ЊЕ - ДАН КАДА СЕ СРЕ ЋУ
ИСТО РИ ЈА И ДРЖА ВА, ЗИМА И ЛЕТО
Тим пово дом у Теме ри ну одр жан кон церт анса бла Срб ских пра во слав них поја ца, чува ра срп ске 

тра ди ци о нал не музи ке  - Пред сед ник Општи не Теме рин чести тао сви ма сугра ђа ни ма пра зник - 
Срби ја бра ни сло бо до љу бље, као свој основ ни етич ки и устав но-прав ни прин цип

Jедан од нај зна чај ни јих дату ма 
за исто ри ју Срба је 15. фебру-
ар, буду ћи да се њиме обе-

ле жа ва Дан држав но сти и Дан 
устав но сти, а пада и на цркве ни 
пра зник Сре те ње Господ ње. Срби-
ја обе ле жа ва Дан држав но сти 15. 
и 16. фебру а ра, у знак сећа ња 
на два важна исто риј ска дату-
ма. Један је дан кад је на збо ру у 
Ора шцу 1804. годи не диг нут Први 
срп ски уста нак, као дан сећа ња 
на поче так Срп ске рево лу ци је, а 
дру ги када је у Кра гу јев цу 1835. 
годи не издат и закле твом потвр-
ђен први Устав Кња жев ства Срби-
је — Сре тењ ски устав. Овај датум 
је нај бит ни ји датум у поли тич ком, 
кул тур ном и исто риј ском кален-
да ру Срби је. Дан држав но сти 
Репу бли ке Срби је, иако се пра зну-
је 15. и 16. фебру а ра, оба дога ђа ја 
су се деси ла на цркве ни пра зник 
Сре те ње.

Овим пово дом пред сед ник 
Општи не Теме рин Мла ден Зец 
чести тао је свим гра ђа ни ма пра-
зник и иста као зна чај овог дату ма 
за нашу земљу.

– Данас је Дан држав но сти 
Срби је, један од нај бит ни јих дату-
ма у кален да ру наше земље. Дан 
када смо посеб но поно сни на сво-
је поре кло, бога ту исто ри ју, слав-
не прет ке, на сво је писмо, заста ву 
и хим ну. На сва она обе леж ја која 
нас чине посеб ним међу остат ком 
све та – наста вља Зец. - Зато, свим 
ста нов ни ци ма Репу бли ке Срби-
је чести там дана шњи пра зник. 
Чувај те и воли те сво ју земљу, на 
нама је да је оста ви мо у насле ђе 
наред ним поко ле њи ма и да их 
нау чи мо да се само јед но место 

на све ту зове дом. Живе ла Срби ја!
Срби ја дослов но бра ни сло бо до-
љу бље као свој основ ни етич ки 
и устав но-прав ни прин цип. На 
Сре те ње 1835. годи не наши пре-
ци доне ли су први устав модер не 
Срби је, Сре тењ ски устав, један 
од нај ли бе рал ни јих у тада шњој 
Евро пи, који је зна чио поче так 
пута ка ства ра њу демо крат ског 
дру штва и држа ве.

У Теме ри ну овај важан датум 
обе ле жен је кон цер том ансам-
бла „Срб ских пра во слав них поја-
ца“, који је одр жан 12. фебру а ра 
у пре пу ној позо ри шној сали Кул-
тур ног цен тра „Ликјан Мушиц-
ки“ Теме рин. Мани фе ста ци ју је 
орга ни зо вао Кул тур ни цен тар, 
под покро ви тељ ством Општи не 
Теме рин, а мла ди људи, који чине 

састав овог ансам бла, изво ди ли 
су духов ну, наци о нал ну и етно 
музи ку, као део кул тур ног насле-
ђа Срба.

Пре ма речи ма орга ни за то ра 
кул тур них актив но сти Божи да-
ра Про ли ћа, ово није први пут 
да ансамбл насту па у Теме ри ну, а 
сигу ран је да ће и убу ду ће сара ђи-
ва ти, те да ће пева ти као и до сад 
у пре пу ној позо ри шној сали.

– Ово није први пут да „Срб ски 

пра во слав ни пој ци“ насту па ју код 
нас, а сигу ран сам да ћемо и убу-
ду ће сара ђи ва ти и има ти при ли ку 
да их види мо и чује мо. Теме рин-
ска публи ка јако лепо реа гу је на 
овај ансамбл, а наш зада так је да 
ослу шне мо потре бе наших сугра-
ђа на и спро ве де мо у дело њихо ве 
жеље. Ово је била иде ал на при ли-
ка да ужи ва мо у тра ди ци о нал ној 
музи ци – изри чит је Про лић.

С. Коса но вић

УСТА НАК ЗА СЛО БОД НУ
И САМО СТАЛ НУ СРБИ ЈУ
НА Сре те ње, 1804. годи не, 

Кара ђор ђе ви уста ни ци оку пи-
ли су се у Мари ће ви ћа у Ора-
шцу и озна чи ли поче так кра ја 
више ве ков не ото ман ске вла-
да ви не у Срби ји и на Бал ка ну. 
Срп ска рево лу ци ја је била прва 
у низу рево лу ци ја бал кан ских 
наро да, којим је касни је усле-
ди ла и Грча ка рево лу ци ја, 

устан ци у Вла шкој, Мол да ви-
ји, а про ши ри ла се и на оста ле 
дело ве бал кан ског полу о стр-
ва. Уста ни ке је води ла визи је 
буду ће сло бод не и само стал не 
Срби је, као модер не европ ске 
држа ве. Први срп ски уста нак 
је угу шен, али лави на коју је 
покре нуо била је неза у ста вљи-
ва.

ЧУВА РИ СРП СКЕ
ТРА ДИ ЦИ О НАЛ НЕ МУЗИ КЕ
„СРБ СКИ пра во слав ни пој-

ци“ су а капелa састав који се 
бави очу ва њем срп ске тра ди ци-
о нал не музи ке. У свом репер-
то а ру негу је песме првен стве-
но духов ног, али и наци о нал-
ног, етно и ста ро град ског карак-
те ра.

Као састав оку пи ли су се 26. 
новем бра 2011. годи не када су 
чети ри при ја те ља, коле ге са Тео-
ло шког факул те та, реши ла да 
даром за песму који посе ду ју 
улеп ша ју цркве на бого слу же ња. 
Како је иде ја расла, ширио се 
спек тар песа ма, а како је расло 
анга жо ва ње овог саста ва, тако се 
и број чла но ва пове ћа вао. ПОЈ-
ЦИ данас бро је десе так чла но ва.

Вели ким тру дом и зала га-
њем Срб ски пра во слав ни пој-
ци поста ју неза о би ла зан део 
мно гих све тов них оку пља ња, 
а то пре по зна је и Њего ва Све-
тост патри јарх срп ски госпо-
дин Ири неј и 31. окто бра 2013. 
годи не даје бла го слов у сва ком 
даљем њихо вом раду на очу ва-
њу срп ске музи ке.

Данас бро је око десет чла но-
ва међу који ма су поред тео ло га 
и про фе со ри музи ке, прав ни ци, 
фило ло зи, кому ни ко ло зи. 

Идеј ни тво рац и осни вач „Срб-
ских пра во слав них поја ца“ је 
Мар ко Кача ре вић, док је Сла-
ва саста ва Све та Тро ји ца – Духо-
ви.
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Пред сед ник Општи не Теме рин Мла ден Зец оби шао радо ве на две лока ци је у Ста ром Ђур ђе ву

РАДО ВИ НА ПРО ШИ РЕ ЊУ ПУТА
КА ПРА ВО СЛАВ НОМ ГРО БЉУ

У СТА РОМ ЂУР ЂЕ ВУ

За ову инве сти ци ју издво је но ско ро три мили о на дина ра – Пред сед ник општи не оби шао и радо ве на 
чишће њу атмос фер ског кана ла изме ђу ули ца Ђуре Јак ши ћа и Гавр и ла Прин ци па у МЗ Ста ро Ђур ђе во

Општи на Теме рин инве сти ра ла 
је нешто мање од три мили о на 
дина ра у реше ње дуго го ди шњег 

про бле ма код пра во слав ног гро бља у 
Месној зајед ни ци Ста ро Ђур ђе во.

Наи ме, дуги низ годи на про блем на 
овој лока ци ји чини недо ста так пар кинг 
места, као и оте жа но мимо и ла же ње, те 
су у току радо ви на про ши ре њу пута ка 
гро бљу и изград њи пот пор ног зида.

– Након што је у Њего ше вој ули ци ура-
ђен хаба ју ћи слој асфал та, пре неко ли-
ко годи на, ста нов ни ци овог дела Ста рог 
Ђур ђе ва изра зи ли су неза до вољ ство што 
није ура ђе но и про ши ре ње пар кин га код 
гро бља, те ће сада и овај про блем бити 
решен, а гра ђа ни, веру је мо, задо вољ ни-
ји - иста као је том при ли ком пред сед ник 
општи не Теме рин Мла ден Зец.

Исто га дана, пред сед ник је, са сво-
јим сарад ни ци ма, оби шао и радо ве на 
чишће њу атмос фер ског кана ла изме ђу 
ули ца Ђуре Јак ши ћа и Гаври ла Прин ци па 
у Ста ром Ђур ђе ву, дужи не 225 мета ра. 

Канал је, на мол бу гра ђа на, очи шћен 
први пут након 40 годи на, а укло ње но је 
и шибље које се нала зи ло уз канал, чиме 
ће, како каже један од сугра ђа на, ква ли-
тет живо та Ста ро ђур ђев ча на, који живе 
у бли зи ни ове лока ци је, бити знат но 
побољ шан.

Е. Н. Н.
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Завр ше на рекон струк ци ја пар ке та у Спорт ској хали у Теме ри ну

СПОРТ СКА ХАЛА У ПУНОМ СЈА ЈУ
Инве сти ци ја вред на 10 мили о на дина ра, од чега је Покра јин ски секре та ри јат за спорт и омла ди ну 

издво јио пет мило на дина ра, а оста так сред ста ва је обез бе ђено из буџе та локал не само у пра ве – У 
пла ну и заме на сто ла ри је и сто ли ца у хали – Радо ве оби шао пред сед ник Општи не Теме рин Мла ден 
Зец и дирек тор ЈКП-а „Теме рин“ Жељ ко Џаку ла

Рекон струк ци ја пар ке та у Спорт ској 
хали Основ не шко ле „Петар Кочић“ у 
Теме ри ну поче ла је 12. јану а ра, а завр-

ше на је месец дана пре дого во ре ног рока. 
Шко ла је аплицирала на кон кур су за 

подо по ла гач ке радо ве које је рас пи сао 
Покра јински секре та ри јат за спорт и омла-
ди ну. 

Реч је о инве сти ци ји вред ној десет мили-
о на дина ра, у којој је ресор ни секре та ри јат 
уче ство вао са пет мили о на дина ра, а пре о-
ста ли део сред ста ва обез бе ди ла је локал на 
само у пра ва.

Кори сни ци спорт ске хале су, како уче ни-
ци Основ не шко ле „Петар Кочић“ из цен-
трал ног објек та, тако и уче ни ци Сред ње 
тех нич ке шко ле „Луки јан Мушиц ки“, као 
и мно ги клу бо ви и спор ти сти из општи не 
Теме рин. Пар кет у хали је већ на поје ди ним 
мести ма дотра јао и посто ја ла је потре ба да 
се сани ра и обно ви. Овом сана ци јом је пар-
кет обно вљен, озна чен је терен и спре ман 
за даље спор ске актив ни сти.

Упра во пово дом окон ча ња радо ва на 
пар ке ту, Спорт ску халу су у уто рак, 1. фебру-
а ра, оби шли први човек локал не само у пра-
ве Мла ден Зец, дирек тор Јав ног кому нал-
ног пред у зе ћа „Теме рин“ Жељ ко Џаку ла и 
Горан Сав ко вић, пред став ник фир ме „Tron 

Tex“ из Новог Сада, која је била изво ђач 
радо ва.

Пре ма речи ма пред сед ни ка Општи не 
Теме рин Мла де на Зеца, у пла ну им је да у 
ско ри јој будућ но сти заме не сто ла ри ју и сто-
ли це у хали.

– Овај пар кет је био заи ста дотра јао те 
смо, на зах тев спор ти ста који овде тре ни-
ра ју, одлу чи ли да ове годи не омо гу ћи мо 
боље усло ве како за њих, тако и за школ-
ску децу која овде има ју редов не часо ве 
физич ког вас пи та ња. Надам се да ће ово 
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ула га ње бити пло до твор но и одра зи ти се 
на резул та те наших спор ти ста – наста вља 
Зец. - У пла ну је и заме на сто ла ри је и сто ли-
ца у хали, како бисмо у будућ но сти има ли 
ком пле тан спорт ски обје кат где ће моћи да 
се одр жа ва ју вели ки спорт ски дога ђа ји.

Пар кет је био у јако лошем ста њу, због 
чега је како каже дирек тор Јав ног кому нал-
ног пред у зе ћа „Теме рин“ Жељ ко Џаку ла, 
било бит но да се рекон стру и ше и да сада 
изгле да одлич но.

– Заме на пар ке та у овој хали зад њи пут 
је рађе на 2005. годи не. Пар кет је био тад 
добро одра ђен, али ипак зуб вре ме на је 
учи нио сво је. Има ли смо одре ђе не дело-
ве где је пар кет пот пу но про пао. Дра го ми 
је што је локал на само у пра ва зајед но са 
Секре та ри ја том за спорт обез бе ди ла сред-
ства – дода је Џаку ла. - Тако да смо ушли у 
рекон струк ци ју ком плет не заме не пар ке-
та. Хала ће изгле да ти мно го леп ше. Ово ће 
бити, надам се, спорт ска дво ра на у којој ће 
се одр жа ва ти вели ке утак ми це и да ћемо 
има ти неке од ових клу бо ва који ће можда 
дости ћи и супер лигу.

Испред фир ме „Tron Tex“ из Новог Сада 
која је била изво ђач радо ва, обра тио нам 
се Горан Сав ко вић који је пре ци зи рао 
датум када ће се оди гра ти прва утак ми ца 
на новом пар ке ту.

– Захва љу ју ћи сарад ни ци ма које има мо 
овде у Спорт ском цен тру и пре све га дирек-
то ру Џаку ли, чија је жеља била да се прва 
утак ми ца оди гра већ 19. фебру а ра, ми смо 
ради ли вред но и викен ди ма, пра зни ци ма 
како би испо што ва ли зах тев. По зако ну рок 
за завр ше так радо ва нам је 15. март, али 

сва ка ко да смо се тру ди ли да се ипак одр-
жи прва утак ми ца у пред ви ђе ном тер ми ну 
– наво ди Сав ко вић. 

Дирек тор ка Основ не шко ле „Петар 
Кочић“ из Теме ри на Алек сан дра Мишко-
вић изра зи ла је захвал ност Покра јин ском 
секре та ри ја ту за спорт и омла ди ну и локал-
ној само у пра ви на пре по зна тој потре би за 
уре ђе њем Спорт ске хале.

– У име свих кори сни ка Спорт ске хале 
захва љу јем се Покра јин ском секре та ру за 
спорт и омла ди ну Дане ту Басти и нашем 
пред сед ни ку Општи не Мла де ну Зецу на 
обез бе ђе ним сред стви ма и пре по зна тој 

потре би за уре ђе њем Спорт ске хале. Овом 
инве сти ци јом су подр жа ли нашу омла ди ну 
и обез бе ди ли им леп ше усло ве за вежба-
ње, спорт ске актив но сти, одра ста ње и очу-
ва ње здра вља – закљу чу је за „Наше нови-
не“ дирек тор ка шко ле Мишко вић.

Општи на Теме рин наста вља са ула га њи-
ма у раз вој спор та и спорт ске инфра струк-
ту ре, јер је један од циље ва локал не само-
у пра ве да нови и рекон стру и са ни спорт ски 
објек ти буду пуни мла дих гра ђа на, да се 
што више деце укљу чи у спорт ске актив но-
сти.

С. Коса но вић
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На осно ву чла на 76. Зако на о кул ту ри (,,Сл. гла сник РС” број 72/09, 13/16, 30/16-испр., 6/20, 
47/2021 и 78/2021), чла на 6. Одлу ке о буџе ту општи не Теме рин за 2022. годи ну (“Сл. лист општи-
не Теме рин”, број 41/2021) 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),

Општин ско веће општи не Теме рин, на 61. сед ни ци одр жа ној 21.02.2022. годи не,

р а с п и с у ј е

 КОН КУРС
за суфи нан си ра ње ама тер ског кул тур но-умет нич ког ства ра ла штва и делат но сти 

удру же ња у обла сти кул ту ре у 2022. годи ни

I ПРЕД МЕТ КОН КУР СА

Пред мет кон кур са је доде ла сред ста ва за 
суфи нан си ра ње про гра ма и про грам ских актив-
но сти које у кон ти ну и те ту током целе годи не  
реа ли зу ју удру же ња гра ђа на (редов на делат-
ност) чији се про јек ти одно се на област кул ту ре.

     
II ВИСИ НА СРЕД СТА ВА

Сред ства за суфи нан си ра ње про гра ма и про-
грам ских актив но сти удру же ња у кул ту ри, обез-
бе ђе на су Одлу ком о буџе ту општи не Теме рин 
за 2022. годи ну (“Сл. лист општи не Теме рин”, 
број 41/2021) 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 164, у изно су од 2.900.000,00 
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 и чије је седи ште на тери то-
ри ји општи не Теме рин.

2. При ја ва на кон курс под но си се на обра сцу 
Упит ни ка за  суфи нан си ра ње ама тер ског кул-
тур но-умет нич ког ства ра ла штва и делат но сти 
удру же ња гра ђа на у обла сти кул ту ре у 2022. 
годи ни,  који је састав ни део овог кон кур са. 
При ја ва се може пре у зе ти у општи ни Теме рин, 
кан це ла ри ја број 1, или на интер нет стра ни ци 
teme rin.rs -оде љак  Кул ту ра.

Уз при  ја ву се оба ве зно под но си:

• фото ко пи ја осни вач ког акта (ста ту та) удру же ња;

• фото ко пи ја Реше ња о реги стра ци ји под но си-
о ца при ја ве код над ле жног орга на;

• фото ко пи ја Потвр де о поре ском иден ти фи-
ка ци о ном бро ју;

• зва ни чан доказ о рачу ну код Упра ве за тре-
зор;

• основ ни пода ци о под но си о цу при ја ве 
(кра так исто ри јат, пода ци о струч ним, одно-
сно умет нич ким капа ци те ти ма под но си о ца 
при ја ве, зна чај ни про гра ми и про јек ти које 
је удру же ње реа ли зо ва ло у доса да шњем 
раду);

• дета љан опис про гра ма за чије  суфи нан си-
ра ње  се под но си при ја ва - мето де и начин   
реа ли за ци је, план и врсте актив но сти, кори-
сни ци обу хва ће ни про гра мом и дру го  (при-
ло жи ти опис нај ви ше на две стра ни це).

3. Рок за под но ше ње при ја ва на кон курс је  од 
23. фебру а ра 2022. годи не до 23. мар та 2022. 
годи не.

4. При ја ве се под но се лич но, пре да јом 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: Општин ска упра ва-Оде ље ње 
за општу упра ву, дру штве не делат но сти и 
јав не слу жбе

- Кон курс за суфи нан си ра ње ама тер ског 
кул тур но-умет нич ког ства ра ла штва и 
делат но сти удру же ња у обла сти кул ту ре 
у 2022. годи ни -
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5. При ја ве које се доста ве након 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 2021. 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 кул тур но-умет нич ко 
ства ра ла штво и делат ност удру же ња у обла-
сти кул ту ре ( 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  у 
року од 30 дана од дана закљу че ња Кон кур са.
 

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 гра ма, 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: 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: teme rin.rs  у рубри ци кон-
кур си и огла си и у листу ,,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 нан си ра ју из буџе та 
општи не Теме рин (“Сл. лист општи не Теме-
рин”, број 2/2017).

Про јек ти који се  суфи нан си ра ју из буџе та 
Општи не Теме рин оце њи ва ће се на осно ву 
сле де ћих кри те ри ју ма:

1. ускла ђе ност про јек та са општим инте ре-
сом у кул ту ри, циље ви ма и при о ри те ти ма 
кон кур са;

2. ква ли тет и садр жај на ино ва тив ност про-
јек та;

3. капа ци те ти потреб ни за реа ли за ци ју про-
јек та и то:

(1) струч ни капа ци те ти,
(2) нео п ход ни ресур си;

4. финан сиј ски план-раз ра ђе ност, ускла-
ђе ност са пла ном актив но сти про јек та, 
еко но мич ност и укљу че ност више изво ра 
финан си ра ња;

5. сте пен ути ца ја про јек та на ква ли тет кул-
тур ног живо та зајед ни це.

РЕПУ БЛИ КА СРБИ ЈА
АП ВОЈ ВО ДИ НА 
ОПШТИ НА ТЕМЕ РИН 
ОПШТИН СКО ВЕЋЕ  
Број: 06-1/22-24-3-01 
Дана: 21.02.2022. годи не
Т Е М Е Р И Н

ПРЕД СЕД НИК ОПШТИ НЕ
МЛА ДЕН ЗЕЦ, с.р.
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На осно ву чла на 38. став 2. Зако на о удру же њи ма (‘’Слу жбе ни гла сник Репу бли ке Срби је’’ број 51/2009, 
99/2011- дру ги зако ни и 44/2018-дру ги закон),  чла на 6. Одлу ке о буџе ту општи не Теме рин за 2022. годи-
ну (“Сл. лист општи не Теме рин”, број 41/2021) и чла на 4. Пра вил ни ка о кри те ри ју ми ма и поступ ку доде-
ле сред ста ва из буџе та општи не Теме рин за дота ци је невла ди ним орга ни за ци ја ма за спро во ђе ње про-
гра ма и про је ка та од јав ног инте ре са ( “Сл. лист општи не Теме рин”, број 1/16), 

Општин ско веће општи не Теме рин, на 61. сед ни ци одр жа ној 21.02.2022. годи не,

р а с п и с у ј е

ЈАВ НИ КОН КУРС
за доде лу сред ста ва из буџе та општи не Теме рин за суфи нан си ра ње про гра ма

и про је ка та од јав ног инте ре са која реа ли зу ју удру же ња гра ђа на у 2022. годи ни

I ПРЕД МЕТ КОН КУР СА

Пред мет кон кур са је доде ла сред ста ва за суфи-
нан си ра ње про гра ма, које у кон ти ну и те ту, током 
целе годи не, реа ли зу ју удру же ња гра ђа на (РЕДОВ-
НА ДЕЛАТ НОСТ), а који су од јав ног инте ре са за 
општи ну Теме рин.     

                  
Под про гра мом од јав ног инте ре са, наро чи то се 

сма тра ју про гра ми у обла сти: зашти те живот не 
сре ди не, локал ног еко ном ског раз во ја, раз во ја 
пољо при вре де, здрав стве не зашти те, соци јал не 
зашти те, борач ко-инва лид ске зашти те, зашти те 
лица са инва ли ди те том, ста рих и бес по моћ них 
лица, хума ни тар ни про гра ми, про гра ми обра зо ва-
ња, нау ке, инфор ми са ња, про гра ми зашти те људ-
ских пра ва, зашти те живо ти ња, тури стич ке про мо-
ци је и дру ги про гра ми у који ма удру же ње, искљу-
чи во и непо сред но сле ди јав не потре бе.      
             

II ВИСИ НА СРЕД СТА ВА
     
Сред ства за суфи нан си ра ње про гра ма из тач ке I 

овог кон кур са, обез бе ђе на су Одлу ком о буџе ту 
општи не Теме рин за 2022. годи ну (“Сл. лист 
општи не Теме рин”,     број 41/2021) у окви ру раз-
де ла 4, кон то 481 - Дота ци је невла ди ним орга ни-
за ци ја ма, а на сле де ћим позицијамa:
• пози ци ја 53, сред ства у изно су од  1.120.000 

дина ра
(про грам ска актив ност: Днев не услу ге у зајед ни-

ци)
• пози ци ја 55, сред ства у изно су од 300.000,00 

дина ра
(про грам ска актив ност: Подр шка реа ли за ци ји 

про гра ма Црве ног крста)
• пози ци ја 86: сред ства у изно су од 500.000,00 

дина ра
(про грам ска актив ност: Услу ге про тив пожар не 

зашти те)

• пози ци ја 103, сред ства у изно су од 830.000,00 
дина ра

(про грам ска актив ност: Мере подр шке рурал ном 
раз во ју)

• пози ци ја 106, сред ства у изно су од 430.000,00 
дина ра

(про грам ска актив ност: Про мо ци ја  тури стич ке 
пону де)

• пози ци ја 124, сред ства у изно су од 250.000,00 
дина ра

(про грам ска актив ност: Зашти та при ро де)
• пози ци ја 149, сред ства у изно су од 150.000,00 

дина ра
(про грам ска актив ност: Подр шка еко ном ском 

раз во ју и про мо ци ји пред у зет ни штва)

III ОПШТИ УСЛО ВИ КОН КУР СА

1. На кон кур су могу  да уче ству ју удру же ња гра ђа-
на реги стро ва на у скла ду са Зако ном о удру же њи-
ма  (‘’Слу жбе ни гла сник Репу бли ке Срби је’’ број 
51/2009, 99/2011- дру ги зако ни и 44/2018-дру ги 
закон), чије је седи ште на тери то ри ји општи не 
Теме рин или на тери то ри ји Јужно-Бач ког окру га, с 
тим да мора ју има ти чла но ве са пре би вли штем на 
тери то ри ји општи не Теме рин и да на тери то ри ји 
општи не Теме рин нема таквог удру же ња (под но-
си лац при ја ве).

2. При ја ва на кон курс под но си се искљу чи во на 
обра сцу Упит ни ка за суфи нан си ра ње про гра ма 
удру же ња гра ђа на у 2022. годи ни, који је састав-
ни део овог кон кур са. При ја ва се може пре у зе ти у 
општи ни Теме рин, кан це ла ри ја број 6, или на 
интер нет стра ни ци teme rin.rs -оде љак  Кул ту ра.

Уз при ја ву се оба ве зно под но си:
  
• фото ко пи ја осни вач ког акта (ста ту та) удру же ња;
• фото ко пи ја Реше ња о реги стра ци ји под но си о ца 

при ја ве код над ле жног орга на;
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•  фото ко пи ја Потвр де о поре ском иден ти фи ка ци-
о ном бро ју; 

• зва ни чан доказ о рачу ну код Упра ве за тре зор;
• основ ни пода ци о под но си о цу при ја ве (кра так 

исто ри јат, састав струч ног   руко во де ћег кадра, 
зна чај ни про гра ми и про јек ти које је удру же ње 
реа ли зо ва ло у доса да шњем раду);

• дета љан опис про гра ма за чије суфи нан си ра ње  
се под но си при ја ва - мето де и начин    реа ли за-
ци је, план и врсте актив но сти, кори сни ци обу-
хва ће ни про гра мом и дру го  (при ло жи ти опис 
нај ви ше на две стра ни це).

За тач ност пода та ка уне тих у Упит ник одго ва ра 
под но си лац при ја ве.

3. Рок за под но ше ње при ја ве на кон курс је од 23. 
фебру а ра годи не до 09. мар та 2022. годи не.

4. При ја ве се под но се лич но, пре да јом 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: Општин ска упра ва-Оде ље ње за 
општу упра ву, дру штве не делат но сти и јав не 
слу жбе  
-Кон курс за доде лу сред ста ва из буџе та општи-
не Теме рин за суфи нан си ра ње про гра ма и про је-
ка та од јав ног инте ре са која реа ли зу ју удру же-
ња гра ђа на у 2022. годи ни

5. При ја ве које се доста ве након 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 
2021. годи не доде лио сред ства на име суфи нан си-
ра ња про гра ма и про је ка та, 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 гра ма по рас пи са ном кон кур су 
одлу чу је Коми си ја за избор про гра ма и про је ка та ( 
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 гра ма и про је ка та који ће се суфи нан си ра ти из 
буџе та општи не 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 избо ру про гра ма и про је ка та који се 
суфи нан си ра ју 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 гра ма, 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: teme rin.rs -оде љак 
Кул ту ра.

10. При ја ве и при ло же на доку мен та ци ја не вра ћа-
ју се под но си о ци ма.

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: teme rin.rs  у рубри ци кон кур си и огла-
си и у листу ,,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

Мери ла за избор про је ка та одре ђе на су у Пра-
вил ни ку о кри те ри ју ми ма и поступ ку доде ле 
сред ста ва из буџе та општи не Теме рин за дота ци-
је невла ди ним орга ни за ци ја ма, за спро во ђе ње 
про гра ма и про је ка та од јав ног инте ре са (“Сл. 
лист општи не Теме рин”, број 1/16), који се може 
пре у зе ти са интер нет стра ни це Општи не Теме рин: 
www.teme rin.rs -оде љак Кул ту ра.

РЕПУ БЛИ КА СРБИ ЈА
АП ВОЈ ВО ДИ НА                               
ОПШТИ НА ТЕМЕ РИН                          
ОПШТИН СКО ВЕЋЕ                                     
Број: 06-1/22-24-5-01                                         
Дана: 21.02.2022. годи не
 Т Е М Е Р И Н

ПРЕД СЕД НИК ОПШТИ НЕ
МЛА ДЕН ЗЕЦ, с.р.
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На осно ву чла на 76. Зако на о кул ту ри (,,Сл. гла сник РС” број 72/09, 13/16, 30/16-испр., 6/20, 47/2021 
и 78/2021), чла на 6. Одлу ке о буџе ту општи не Теме рин за 2022. годи ну (“Сл. лист општи не Теме рин”, 
број 41/2021) 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),

Општин ско веће општи не Теме рин, на 61. сед ни ци одр жа ној 21.02..2022. годи не,

р а с п и с у ј е

 КОН КУРС
за  суфи нан си ра ње мани фе ста ци ја и про је ка та у кул ту ри у 2022. годи ни

I ПРЕД МЕТ КОН КУР СА

Пред мет кон кур са је доде ла сред ста ва за  
суфи нан си ра ње мани фе ста ци ја и про је ка та  
које реа ли зу ју удру же ња гра ђа на, чији се про-
јек ти одно се на област кул ту ре. 

II ВИСИ НА СРЕД СТА ВА

Сред ства за суфи нан си ра ње мани фе ста ци ја и 
про је ка та у кул ту ри, обез бе ђе на су Одлу ком о 
буџе ту општи не Теме рин за 2022. годи ну (“Сл. 
лист општи не Теме рин”, број 41/2021) 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 164, у 
изно су од  2.100.000,00 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 и чије је седи ште на тери то-
ри ји општи не Теме рин.

2. При ја ва на кон курс под но си се на обра сцу 
Упит ни ка за суфи нан си ра ње мани фе ста ци ја/
про је ка та у кул ту ри у 2022. годи ни,  који је 
састав ни део овог кон кур са. При ја ва се може 
пре у зе ти у општи ни Теме рин, кан це ла ри ја број 
6, или на интер нет стра ни ци teme rin.rs -оде љак  
Кул ту ра.

Уз при ја ву се оба ве зно под но си:
  
• фото ко пи ја осни вач ког акта (ста ту та) удру же-

ња;

• фото ко пи ја Реше ња о реги стра ци ји под но си-
о ца при ја ве код над ле жног орга на;

• фото ко пи ја Потвр де о поре ском иден ти фи ка-
ци о ном бро ју;

• зва ни чан доказ о рачу ну код упра ве за тре-
зор;

• основ ни пода ци о под но си о цу при ја ве (кра-
так исто ри јат, пода ци о струч ним, одно сно 
умет нич ким капа ци те ти ма под но си о ца при-
ја ве, зна чај ни про гра ми и про јек ти које је 
удру же ње реа ли зо ва ло у доса да шњем раду);

• дета љан опис про гра ма за чије суфи нан си-
ра ње  се под но си при ја ва - мето де и начин    
реа ли за ци је, план и врсте актив но сти, кори-
сни ци обу хва ће ни про гра мом и дру го  (при-
ло жи ти опис нај ви ше на две стра ни це).

3. Рок за под но ше ње при ја ва на кон курс је од 
23. фебру а ра 2022. годи не до 23. мар та 2022. 
годи не.

4. При ја ве се под но се лич но, пре да јом 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: Општин ска упра ва-Оде ље ње 
за општу упра ву, дру штве не делат но сти и 
јав не слу жбе

- Кон курс за суфи нан си ра ње мани фе ста ци ја 
и про је ка та у кул ту ри у 2022. годи ни -
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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 2021. 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 кул тур но-умет нич ко ства-
ра ла штво и делат ност удру же ња у обла сти кул-
ту ре (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  у року 
од 30 дана од дана закљу че ња Кон кур са.

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 гра-
ма, 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: 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: teme rin.rs  у рубри ци кон кур си и 
огла си и у листу ,,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).

Про јек ти који се  суфи нан си ра ју из буџе та 
Општи не Теме рин оце њи ва ће се на осно ву сле-
де ћих кри те ри ју ма:

1. ускла ђе ност про јек та са општим инте ре сом 
у кул ту ри, циље ви ма и при о ри те ти ма кон-
кур са;

2. ква ли тет и садр жај на ино ва тив ност про јек-
та;

3. капа ци те ти потреб ни за реа ли за ци ју про-
јек та и то:

          (1) струч ни капа ци те ти,
          (2) нео п ход ни ресур си;

4. финан сиј ски план-раз ра ђе ност, ускла ђе-
ност са пла ном актив но сти про јек та, еко но-
мич ност и укљу че ност више изво ра финан-
си ра ња;

5. сте пен ути ца ја про јек та на ква ли тет кул тур-
ног живо та зајед ни це.

 
РЕПУ БЛИ КА СРБИ ЈА
АП ВОЈ ВО ДИ НА
ОПШТИ НА ТЕМЕ РИН
ОПШТИН СКО ВЕЋЕ
Број: 06-1/22-24-4-01
Дана: 21.02.2022. годи не
Т Е М Е Р И Н
                     

ПРЕД СЕД НИК ОПШТИ НЕ
МЛА ДЕН ЗЕЦ, с.р.
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На осно ву чла на 38. став 2. Зако на о удру же њи ма (‘’Слу жбе ни гла сник Репу бли ке Срби је’’ број 
51/2009, 99/2011- дру ги зако ни и 44/2018-дру ги закон), чла на 6. Одлу ке о буџе ту општи не Теме рин 
за 2022. годи ну (“Сл. лист општи не Теме рин”, број 41/2021) и чла на 4. Пра вил ни ка о кри те ри ју ми ма 
и поступ ку доде ле сред ста ва из буџе та општи не Теме рин за дота ци је невла ди ним орга ни за ци ја ма 
за спро во ђе ње про гра ма и про је ка та од јав ног инте ре са (“Сл. лист општи не Теме рин”, број 1/16), 

Општин ско веће општи не Теме рин, на 61. сед ни ци одр жа ној 21.02.2022. годи не,

р а с п и с у ј е

ЈАВ НИ КОН КУРС
суфи нан си ра ње мани фе ста ци ја  удру же ња гра ђа на у 2022. годи ни

I ПРЕД МЕТ КОН КУР СА

Пред мет кон кур са је доде ла сред ста ва за  
суфи нан си ра ње мани фе ста ци ја које реа ли зу ју 
удру же ња гра ђа на, а које су од јав ног инте ре са 
за општи ну Теме рин.

II ВИСИ НА СРЕД СТА ВА

Сред ства за суфи нан си ра ње мани фе ста ци ја 
из тач ке I овог кон кур са, обез бе ђе на су Одлу-
ком о буџе ту општи не Теме рин за 2022. годи ну 
(“Сл. лист општи не Теме рин”, број 41/2021) у 
окви ру раз де ла 4, кон то 481 - Дота ци је невла-
ди ним орга ни за ци ја ма, а на сле де ћим 
позицијамa:

• пози ци ја 53, сред ства у изно су од  130.000,00 
дина ра

(про грам ска актив ност: Днев не услу ге у зајед-
ни ци)

• пози ци ја 55, сред ства у изно су од 100.000,00 
дина ра

(про грам ска актив ност: Подр шка реа ли за ци ји 
про гра ма Црве ног крста)

• пози ци ја 103, сред ства у изно су од 370.000,00 
дина ра

(про грам ска актив ност: Мере подр шке рурал-
ном раз во ју)

• пози ци ја 106, сред ства у изно су од 460.000,00 
дина ра

(про грам ска актив ност: Про мо ци ја  тури стич ке 
пону де)

• пози ци ја 124, сред ства у изно су од 325.000,00 
дина ра

(про грам ска актив ност: Зашти та при ро де)

III ОПШТИ УСЛО ВИ КОН КУР СА

1. На кон кур су могу  да уче ству ју удру же ња гра-

ђа на реги стро ва на у скла ду са Зако ном о 
удру же њи ма (“Слу жбе ни гла сник РС”, број 
51/2009, 99/2011- дру ги зако ни и 44/2018-
дру ги закон), чије је седи ште на тери то ри ји 
општи не Теме рин или на тери то ри ји Јужно-
Бач ког окру га, с тим да мора ју има ти чла но ве 
са пре би вли штем на тери то ри ји општи не 
Теме рин и да на тери то ри ји општи не Теме рин 
нема таквог удру же ња (под но си лац при ја ве).

2. Под но си лац при ја ве може под не ти само јед-
ну при ја ву на кон курс.

 
3.  При ја ва на кон курс под но си се искљу чи во на 

обра сцу Упит ни ка за  суфи нан си ра ње мани-
фе ста ци ја удру же ња гра ђа на у 2022. годи-
ни, који је састав ни део овог кон кур са. При ја-
ва се може пре у зе ти у општи ни Теме рин, 
кан це ла ри ја број 6, или на интер нет стра ни ци  
teme rin.rs - оде љак  Кул ту ра.

Уз при ја ву се оба ве зно под но си:
  
• фото ко пи ја осни вач ког акта (ста ту та) удру же-

ња;
• фото ко пи ја Реше ња о реги стра ци ји под но си о-

ца при ја ве код над ле жног орга на;
• фото ко пи ја Потвр де о поре ском иден ти фи ка-

ци о ном бро ју; 
• зва ни чан доказ о рачу ну код Упра ве за тре-

зор;
• основ ни пода ци о под но си о цу при ја ве (кра-

так исто ри јат, састав струч ног руко во де ћег 
кадра, зна чај ни про гра ми и про јек ти које је 
удру же ње реа ли зо ва ло у доса да шњем раду);

• дета љан опис про јек та за чије суфи нан си ра-
ње  се под но си при ја ва (мето де и начин   
реа ли за ци је, план и врсте актив но сти, кори-
сни ци обу хва ће ни про гра мом и дру го - при-
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ло жи ти опис нај ви ше на две стра ни це).

   За тач ност пода та ка уне тих у Упит ник одго ва-
ра под но си лац при ја ве.

4.  Рок за под но ше ње при ја ве на кон курс је од 
23. фебру а ра 2022. годи не до 09. мар та  2022. 
годи не.

  
5. При ја ве се под но се лич но, пре да јом 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:Општин ска упра ва-Оде ље ње за 
општу упра ву, дру штве не делат но сти и јав-
не слу жбе 

КОН КУРС ЗА СУФИ НАН СИ РА ЊЕ МАНИ ФЕ СТА-
ЦИ ЈА УДРУ ЖЕ ЊА ГРА ЂА НА У 2022. ГОДИ НИ

6. При ја ве које се доста ве након 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 2021. годи не доде лио сред ства 
на име финан си ра ња и суфи нан си ра ња про гра-
ма и про је ка та, 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 узим ти у раз ма тра ње.

7. О избо ру про је ка та по рас пи са ном кон кур-
су одлу чу је Коми си ја за избор про гра ма и про-
је ка та ( у даљем тек сту: Коми си ја) коју обра зу је 
Општин ско веће.

8.  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 избо ру про гра ма и про је ка та, који ће се  суфи-
нан си ра ти из буџе та општи не 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 мент ци ју и инфор ма ци је.

  
9. Одлу ку о избо ру про гра ма и про је ка та који 

се суфи нан си ра ју 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 гра-
ма и про је ка та, као и начин изве шта ва ња о 
намен ском тро ше њу сред ста ва.

 10. Резул та ти кон кур са се обја вљу ју на интер-
нет стра ни ци Општи не Теме рин: teme rin.rs - 
оде љак Кул ту ра.

11. При ја ве и при ло же на доку мен та ци ја не 
вра ћа ју се под но си о ци ма.

12. 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: teme rin.rs  у рубри ци кон кур си и 
огла си и у листу ,,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

Мери ла за избор про је ка та одре ђе на су у 
Пра вил ни ку о кри те ри ју ми ма и поступ ку доде-
ле сред ста ва из буџе та општи не Теме рин за 
дота ци је невла ди ним орга ни за ци ја ма, за 
спро во ђе ње про гра ма и про је ка та од јав ног 
инте ре са (“Сл. лист општи не Теме рин”, број 
1/16), који се може пре у зе ти са интер нет стра-
ни це Општи не Теме рин: www.teme rin.rs -оде-
љак Кул ту ра.

РЕПУ БЛИ КА СРБИ ЈА
АП ВОЈ ВО ДИ НА                              
ОПШТИ НА ТЕМЕ РИН                                                          
ОПШТИН СКО ВЕЋЕ          
Број:06-1/22-24-6-01                                       
Дана:21.02.2022. годи не
Т Е М Е Р И Н

ПРЕД СЕД НИК ОПШТИ НЕ
МЛА ДЕН ЗЕЦ, с.р.
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На осно ву чл. 18. и 19. Зако на о јав ном инфор ми са њу и меди ји ма („Слу жбе ни гла сник РС”, бр. 83/14, 58/15 и 
12/16 – аутен тич но тума че ње), Реше ња Коми си је за кон тро лу држав не помо ћи, број: 401-00-00052/2022-01/3 од 
11.02.2022. годи не, Уред бе о усло ви ма и кри те ри ју ми ма ускла ђе но сти држав не помо ћи у обла сти јав ног инфор-
ми са ња („Слу жбе ни гла сник РС”, бр. 9/22),  Пра вил ни ка о суфи нан си ра њу про је ка та за оства ри ва ње јав ног инте ре-
са у обла сти јав ног инфор ми са ња („Слу жбе ни гла сник РС“, број: 16/16 и 8/17), Одлу ке о буџе ту општи не Теме рин 
за 2022 годи ну (“Слу жбе ни лист општи не Теме рин”, број 41/2021), Закључ ка Општин ског већа општи не Теме рин о 
рас пи си ва њу Кон кур са за суфи нан си ра ње про је ка та про из вод ње медиј ских садр жа ја из обла сти јав ног инфор ми-
са ња на тери то ри ји општи не Теме рин у 2022. годи ни, број: 06-1/22-24-2-01 од 21.02.2022. годи не и чла на 65. став 
1. Послов ни ка Општин ског већа Општи не Теме рин (“Слу жбе ни лист општи не Теме рин”, број 15/2020), Општин ско 
веће општи не Теме рин, на 61. сед ни ци одр жа ној дана 21.02.2022. годи не, рас пи су је 

К О Н К У Р С
за суфи нан си ра ње проjеката про из вод ње медиј ских садр жа ја из обла сти jавног 

инфор ми са ња на тери то ри ји општи не Теме рин у 2022. годи ни
I  НАМЕ НА СРЕД СТА ВА И ИЗНОС

Кон курс се рас пи су је ради суфи нан си ра ња про из вод ње 
медиј ских садр жа ја из обла сти јав ног инфор ми са ња који 
допри но се исти ни том, непри стра сном, пра во вре ме ном и 
пот пу ном инфор ми са њу свих гра ђа на општи не Теме рин; 
поди за њу ква ли те та инфор ми са ња осо ба са инва ли ди те-
том и при пад ни ка дру гих мањин ских гру па; зашти ти и раз-
во ју људ ских пра ва и демо кра ти је;  уна пре ђи ва њу прав не и 
соци јал не држа ве; сло бод ном раз во ју лич но сти и зашти ти 
деце и раз во ју кул тур ног и умет нич ког ства ра ла штва; раз-
во ју обра зо ва ња, укљу чу ју ћи и медиј ску писме ност као део 
обра зов ног систе ма; раз во ју нау ке, спор та и физич ке кул ту-
ре; зашти ти живот не сре ди не и здра вља људи; уна пре ђи-
ва њу медиј ског и нови нар ског про фе си о на ли зма и оста лих 
медиј ских садр жа ја који допри но се задо во ља ва њу потре ба 
гра ђа на општи не Теме рин за инфор ма ци ја ма и садр жа ји ма 
из свих обла сти живо та, без дис кри ми на ци је.

Одлу ком о буџе ту општи не Теме рин за 2022. годи ну (“Слу-
жбе ни лист општи не Теме рин”, број 41/2021) опре де ље-
на су сред ства за суфи нан си ра ње про је ка та про из вод ње 
медиј ских садр жа ја из обла сти јав ног инфор ми са ња у изно-
су од 6.000.000,00 дина ра.

Нај ма њи износ сред ста ва који се може одо бри ти по про јек-
ту изно си 50.000,00 дина ра, а нај ве ћи износ сред ста ва по 
про јек ту је 2.500.000,00 дина ра.

У скла ду са Уред бом о усло ви ма и кри те ри ју ми ма ускла-
ђе но сти држав не помо ћи у обла сти јав ног инфор ми са ња 
(“Слу жбе ни гла сник РС”, бр. 9/22, у даљем тек сту Уред ба), 
држав на помоћ се сма тра ускла ђе ном уко ли ко се доде љу је 
уче сни ку на тржи шту који се не нала зи у поступ ку повра-
ћа ја држав не или  de mini mis помо ћи, као и уче сни ци ма 
на тржи шту који нису били у тешко ћа ма у сми слу Уред бе о 
усло ви ма и кри те ри ју ми ма ускла ђе но сти држав не помо ћи 
за сана ци ју и реструк ту и ра ње уче сни ка на тржи шту у тешко-
ћа ма (“Слу жбе ни гла сник РС”, број 62/21) на дан 31. децем-
бар 2019. годи не.

Уче сник кон кур са за суфи нан си ра ње про је ка та про из вод ње 
медиј ских садр жа ја за штам па не меди је, радио, интер нет 
меди је и новин ске аген ци је, који су од локал ног знса ча ја и 
допри но се оства ри ва њу јав ног инте ре са у јав ном инфор ми-

са њу, може под не ти зах тев за суфи нан си ра ње нај ви ше до 
80% оправ да них тро шко ва про јек та, док уче сник кон кур са 
за суфи нан си ра ње про је ка та про из вод ње медиј ских садр-
жа ја за теле ви зи ју, може под не ти зах тев за суфи нан си ра ње 
нај ви ше до 50% оправ да них тро шко ва про јек та про из вод-
ње медиј ских садр жа ја који допри но се оства ри ва њу јав ног 
инте ре са у јав ном инфор ми са њу.

Оправ да ни тро шко ви су тро шко ви који су наста ли у вези са 
изра дом медиј ског садр жа ја, а наро чи то:
про це ње ни бру то тро шко ви зара да и накна да анга жо ва них 
лица на про из вод њи медиј ских садр жа ја;
тро шко ви заку па про сто ра, опре ме, лока ци је и дру ге нео-
п ход не мате ри јал не и нема те ри јал не имо ви не за потре бе 
про из вод ње медиј ских садр жа ја;
тро шак упо тре бе соп стве не имо ви не (амор ти за ци ја);
тро шко ви уво ђе ња нових тех но ло ги ја са циљем уна пре ђе-
ња услу ге јав ног инфор ми са ња (диги та ли за ци ја, при ла го ђа-
ва ње медиј ских садр жа ја осо ба ма са инва ли ди те том и др.);
тро шко ви истра жи ва ња малог опсе га која има ју за циљ 
боље раз у ме ва ње нави ка кори шће ња меди ја, сте пен 
медиј ске писме но сти и поло жа ја дру штве но осе тљи вих гру-
па у меди ји ма.

Оправ да ним тро шко ви ма, не сма тра ју се тро шко ви изда ва-
штва, тро шко ви дистри бу ци је и тро шко ви про мо ци је.

У скла ду са чла ном 16. став 1. тач ка 4. Зако на о јав ном 
инфор ми са њу и меди ји ма (“Сл. гла сник РС”, бр. 83/14, 58 
/15 и 12/16-аутен тич но тума че ње, у даљем тек сту: Закон) 
и Уред бом, оства ри ва ње јав ног интер са у обла сти јав ног 
инфор ми са ња оства ру је се суфи нан си ра њем про је ка та. 
Кори сник држав не помо ћи је у оба ве зи да доста ви изја ву 
којом дока зу је да про је кат не може реа ли зо ва ти на дру ги 
начин, без помо ћи држа ве, одно сно суб вен ци јом, у скла ду 
са Зако ном.

Кори сни ци држав не помо ћи за про из вод њу медиј ских 
садр жа ја у штам па ном и диги тал ном фор ма ту могу бити 
микро, мала и сред ња прав на лица и пред у зет ни ци.
Сред ства доде ље на уче сни ци ма на кон кур су не сме ју 
допри не ти пове ћа њу основ них сред ста ва кори сни ка, одно-
сно про ши ре њу посто је ћих делат но сти, нити обје ди ња ва-
њу меди ја (медиј ска кон це тра ци ја) и осни ва њу и/или реги-
стро ва њу нових уче сни ка на тржи шту док се сред ства не 
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сме ју кори сти ти за дру ге наме не, а наро чи то про из вод њу 
дру гих медиј ских садр жа ја (пре ли ва ње сред ста ва).

II  ПРА ВО УЧЕ ШЋА

На кон кур су може уче ство ва ти:
изда вач меди ја чији медиј је упи сан у Реги стар меди ја у 
Аген ци ји за при вред не реги стре, уко ли ко се медиј ски садр-
жај еми ту је/дистри бу и ра на тери то ри ји општи не Теме рин;
прав но лице, одно сно пред у зет ник који се бави про из вод-
њом медиј ских садр жа ја и који при ло жи доказ да ће суфи-
нан си ран медиј ски садр жај бити реа ли зо ван путем меди ја 
који је упи сан у Реги стар меди ја и еми ту је се на тери то ри ји 
општи не Теме рин.

Пра во уче шћа на Кон кур су нема ју изда ва чи који се финан-
си ра ју из јав них при хо да.

Пра во уче шћа на Кон кур су нема ју лица која су у прет ход ном 
пери о ду доби ла сред ства наме ње на про јект ном суфи нан си-
ра њу, а нису у уго во ром пред ви ђе ном року и у про пи са ној 
фор ми под не ла нара тив ни и финан сиј ски изве штај о реа ли-
за ци ји про јек та, као и лица за која се утвр ди да су сред ства 
нена мен ски трошилa.

Уче сник Кон кур са може кон ку ри са ти само са jедним 
проjект ом.
 
Изда вач више меди ја има пра во уче шћа на Кон кур су с јед-
ним про јек том за сва ки медиј.
                                                        

III  КРИ ТЕ РИ ЈУ МИ ЗА ОЦЕ НУ ПРО ЈЕ КА ТА

Кри те ри ју ми на осно ву којих ће се оце њи ва ти про јек ти при-
ја вље ни на кон курс су:
1. Мера  у којој је пред ло же на про јект на актив ност подоб на 
да оства ри јав ни  инте рес у обла сти јав ног инфор ми са ња:
1.1.  Зна чај про јек та са ста но ви шта:
• оства ри ва ња јав ног инте ре са у обла сти јав ног инфор ми-
са ња;
• оства ри ва ње наме не кон кур са;
• ускла ђе но сти про јек та са реал ним про бле ми ма, потре ба-
ма и при о ри те ти ма циљ них гру па;
• иден ти фи ко ва них и јасно дефи ни са них потре ба циљ них 
гру па;
• засту пље но сти ино ва тив ног еле мен та у про јек ту и нови-
нар ско истра жи вач ког при сту па.
1.2.  Ути цај и изво дљи вост са ста но ви шта:
• ускла ђе но сти пла ни ра них актив но сти са циље ви ма, оче-
ки ва ним резул та ти ма и потре ба ма  циљ них гру па;
сте пе на ути ца ја про јек та на ква ли тет инфор ми са ња циљ не 
гру пе;
• мер љи во сти инди ка то ра који омо гу ћа ва ју пре ће ње реа ли-
за ци је про јек та;
• раз ра ђе но сти и изво дљи во сти пла на реа ли за ци је про јек-
та;
• сте пе на раз вој не и финан сиј ске одр жи во сти про јек та 
(пози тив ни ефек ти про јек та наста вља ју се након што се 
окон ча подр шка).
1.3.  Капа ци те ти са ста но ви шта:
• сте пе на орга ни за ци о них и упра вљач ких спо соб но сти 
пред ла га ча про јек та;

• нео п ход них ресур са за реа ли за ци ју про јек та;
• струч них и про фе си о нал них рефе рен ци пред ла га ча про-
јек та, које одго ва ра ју пред ло же ним циље ви ма и актив но-
сти ма про јек та.

1.4. Буџет и оправ да ност тро шко ва са ста но ви шта:
• пре ци зно сти и раз ра ђе но сти буџе та про јек та, који пока-
зу је ускла ђе ност пред ви ђе ног тро шка са про јект ним актив-
но сти ма;
• еко ном ске оправ да но сти пред ло га буџе та у одно су на 
циљ и про јект не актив но сти.

2. Мера пру жа ња веће гаран ци је при вр же но сти про фе си о-
нал ним и етич ким медиј ским стан дар ди ма:
1. да ли су уче сни ку кон кур са изре че не мере од стра не 
држав них орга на,  регу ла тор них тела или тела само ре гу ла-
ци је у послед њих годи ну дана, због крше ња про фе си о нал-
них и етич ких стан дар да (подат ке при ба вља струч на слу жба 
од Регу ла тор ног тела за елек трон ске меди је, за елек трон ске 
меди је, а од Саве та за штам пу, за штам па не и онлајн меди-
је);
2. доказ о томе да су након изри ца ња казни или мера пред-
у зе те актив но сти које гаран ту ју да се сли чан слу чај неће 
поно ви ти.

Бли жи кри те ри ју ми за оце њи ва ње про је ка та су:

1. да је про је кат од посеб ног зна ча ја за инфо р ми са ње ста-
нов ни штва на тери то ри ји општи не Теме рин;
2. мера у којој про је кат допри но си очу ва њу срп ског наци о-
нал ног и кул тур ног иден ти те та и jезика;
3. акту ел ност теме и доступ ност већем бро ју кори сни ка;
4. мера у којој про је кат допри но си бољој инфор ми са но сти 
осо ба са инва ли ди те том и при пад ни ка наци о нал них мањи-
на;
5. мера у којој пред ло же ни про је кат допри но си уна пре ђе њу 
положаjа и рав но прав но сти одре ђе них дру штве них гру па: 
мало лет ни ка, жена, ста рих, еко ном ски и сoцијално угро же-
них дру штве них гру па, при пад ни ка ЛГБТ попу ла ци је, итд.;
6. мера у којој про је кат допри но си уна пре ђе њу медиј ске 
писме но сти и род не рав но прав но сти.

IV  РОКО ВИ

При ја ве на кон курс под но се се у року од 24.02.2022. годи не  
до 10.03.2022. годи не.
 Одлу ка о рас по де ли сред ста ва доно си се нај ка сни је у року 
од 90 дана од дана закљу че ња кон кур са.

V  ДОКУМЕНТАЦИЈA

Уче сник кон кур са је оба ве зан да доста ви:
1. Попу њен и ове рен при јав ни Обра зац 1 за уче шће на кон-
кур су, у чети ри при мер ка. Обра зац се пре у зи ма са сај та 
општи не Теме рин www.teme rin.rs -рубри ка кон кур си и огла-
си:
• Обра зац 1 – при ја ва: попу њен пред лог про јек та и
• Обра зац 1 – табе ла: попу њен буџет про јек та.

1. Копи је сле де ћих доку ме на та у јед ном при мер ку:
• Потвр да Народ не бан ке Репу бли ке Срби је да нема еви-

ден ти ра не осно ве и нало ге у при нуд ној напла ти (да нема 
бло ки ран рачун), која није ста ри ја од дату ма рас пи си ва-
ња кон кур са;
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• Реше ње о реги стра ци ји из Реги стра меди ја који се води 
у Аген ци ји за при вред не реги стре, са пода ци ма упи-
са ним у скла ду са Зако ном о јав ном инфор ми са њу и 
меди ји ма (у обзир се неће узи ма ти реше ње о реги стра-
ци ји из Реги стра јав них гла си ла у Аген ци ји за при вред-
не реги стре);

• Дозво ла за еми то ва ње радио и/или ТВ про гра ма изда та 
од Регу ла тор ног тела за елек трон ске меди је;

• Ове ре на изjава/сагла сност меди ја (или више њих) да 
ће про грам ски садржаj бити еми то ван/обја вљен у том 
меди ју (оба ве зно само за прав на лица и пред у зет ни ке 
који се баве про из вод њом медиј ских садр жа ја и који су 
реги стро ва ни за продукциjу телевизиjског и радиjског 
про гра ма);

• Пот пи са на изја ва уче сни ка  да се не нала зи у поступ-
ку повра ћа ја држав не или de mini mis помо ћи, као и да 
нису били у тешко ћа ма, у скла ду са Уред бом о усло-
ви ма и кри те ри ју ми ма ускла ђе но сти држав не помо ћи 
за сана ци ју и реструк ту и ра ње уче сни ка на тржи шту у 
тешко ћа ма (“Слу жбе ни гла сник РС”, број 62/21) на дан 
31. децем бар 2019. годи не;

• Пот пи са на изја ва уче сни ка да про је кат не може реа ли-
зо ва ти на дру ги начин, без помо ћи држа ве, одно сно 
суб вен ци јом;

• Пот пи са на изја ва уче сни ка на кон кур су о томе да ли 
је уче сни ку за исти про је кат већ доде ље на држав на 
помоћ или de mini mis помоћ у теку ћој фискал ној годи-
ни и по ком осно ву, за штам па не меди је, радио, интер-
нет меди је и новин ске аген ци је;

• Пот пи са на изја ва уче сни ка на кон кур су о томе да ли 
је уче сни ку за исти про је кат већ доде ље на држав на 
помоћ или de mini mis помоћ у теку ћој фискал ној годи-
ни и по ком осно ву, за про из вод њу медиј ских садр жа ја 
за теле ви зи ју;

• Визу ел ни при каз пред ло же ног медиј ског садр жа ја 
(треј лер, при ме рак нови на, џингл и сл).

                                 
VI  ПОЗИВ ЗА УЧЕ ШЋЕ У РАДУ КОМИ СИ ЈЕ

Пози ва ју се нови нар ска и медиј ска удру же ња, реги стро-
ва на нај ма ње три годи не пре дату ма рас пи си ва ња кон-
кур са да пред ло же чла но ве кон курс не коми си је.

Уз пред лог за чла на коми си је, при ла же се и доказ о реги-
стра ци ји удру же ња у Реги стру удру же ња.

Пози ва ју се и медиј ски струч ња ци заин те ре со ва ни за 
уче шће у раду коми си је, да писа ним путем пред ло же 
чла но ве коми си је Општин ској упра ви општи не Теме рин-
Оде ље њу за општу упра ву, дру штве не делат но сти и јав не 
слу жбе, адре са: Ново сад ска 326, 21235 Теме рин. Уз пред-
лог за чла на коми си је потреб но је доста ви ти и крат ке био-
гра фи је.

Пред ло зи за чла но ве коми си је доста вља ју се у року од 20 
дана од дана обја вљи ва ња Кон кур са  на интер нет стра ни-
ци општи не www.teme rin.rs.

Пред ло же на лица не сме ју бити у суко бу инте ре са нити 
оба вља ти јав ну функ ци ју, у скла ду са пра ви ли ма о бор би 
про тив коруп ци је.

VII НАЧИН ПРИ ЈА ВЉИ ВА ЊА

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- рубри ка кон кур си и огла си и у  листу «Наше 
нови не” и  «Teme ri ni Újság”.

Кон курс и Обра зац за при ја ву доступ ни су на сај ту општи-
не Теме рин, www.teme rin.rs, где су видљи ви и доступ ни 
све вре ме тра ја ња кон кур са.

При ја ве про је ка та сла ти на адре су: Општи на Теме рин – 
Општин ска упра ва Теме рин-Одељењe за општу упра ву, 
дру штве не делат но сти и јав не слу жбе , ул. Ново сад ска 
326, 21235 Теме рин, са назна ком: „За Кон курс за суфи-
нан си ра ње проjеката про из вод ње медиј ских садр жа ја 
из обла сти jавног инфор ми са ња на тери то ри ји општи не 
Теме рин у 2022. годи ни”.

При ја ве које стиг ну ван про пи са ног рока или на погре-
шном обра сцу, неће бити раз ма тра не.

Реше ње о рас по де ли сред ста ва по рас пи са ном кон кур су, 
биће обjављено на интер нет стра ни ци општи не Теме рин 
www.teme rin.rs и доста вље но свим уче сни ци ма кон кур са 
у елек трон ској фор ми.

VIII ЗАШТИ ТА ПОДА ТА КА О ЛИЧ НО СТИ

Сви пода ци о лич но сти који буду доста вље ни Општин-
ској упра ви Теме рин биће обра ђи ва ни искљу чи во у свр ху 
уче шћа у јав ном пози ву, а у скла ду са Зако ном о зашти ти 
пода та ка о лич но сти.

При ступ лич ним пода ци ма има ће само овла шће на лица 
Општин ске упра ве Теме рин која су оба ве за на на чува ње 
повер љи во сти пода та ка о лич но сти и неће их откри ва ти 
тре ћој стра ни осим ако је то нео п ход но у свр ху кон тро ле 
поступ ка спро во ђе ња јав ног пози ва или реви зи је.

Општин ска упра ва Теме рин чува ће подат ке о лич но сти 
у року пред ви ђе ним зако ном уз при ме ну одго ва ра ју ћих 
тех нич ких, орга ни за ци о них и кадров ских мера.

Лица чији се пода ци обра ђу ју има ју пра во на при ступ, 
исправ ку и бри са ње сво јих пода та ка, пра во на огра ни че-
ње обра де сво јих пода та ка, пра ва на при го вор и пра во на 
при ту жбу Пове ре ни ку за инфор ма ци је од јав ног зна ча ја и 
зашти ту пода та ка о лич но сти.

За уче шће на јав ном пози ву, Ваша је закон ска оба ве за да 
нам дате Ваше лич не подат ке, тач не и пот пу не. У супрот-
ном неће те моћи да оства ри те Ваше пра во уче шћа.

РЕПУ БЛИ КА СРБИ ЈА
АП ВОЈ ВО ДИ НА
ОПШТИ НА ТЕМЕ РИН
ОПШТИН СКО ВЕЋЕ
БРОЈ:06-1/22-24-2-01   
ДАНА: 21.02.2022. годи не
Т Е М Е Р И Н ПРЕД СЕД НИК ОПШТИ НЕ

МЛА ДЕН ЗЕЦ

КОНКУРСИ
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Општи на Теме рин пот пи са ла уго во ре о суфи нан си ра њу са 34 спорт ска клу ба

БУЏЕТ ЗА СПОРТ У 2022.
ВЕЋИ ЗА 1.3 МИЛИОНА ДИНАРА

У све ча ној сали Скупштине 
општи не Теме рин 17. 
фебру а ра пот пи са ни су 

уго во ри о суфи нан си ра њу са 34 
спорт ска клу ба која се нала зе на 
тери то ри ји општи не Теме рин. 
Општи на је ове годи не издво ји-
ла 17.6 мили о на дина ра за суфи-
нан си ра ње спорт ских клу бо ва, 
што је за 1.3 мили о на дина ра 
више у одно су на прет ход ну 
годи ну. Од тога, 15.1 мили он 
дина ра рас по де ље но је спорт-
ским клу бо ви ма, а 2.5 мили о-
на Спорт ском саве зу општи не 
Теме рин.

Пред став ни ци спорт ских клу-
бо ва уго во ре су пот пи са ли са 
пред сед ни ком Општи не Теме-
рин Мла де ном Зецом, који је 
овом при ли ком иста као да ће 
Општи на сва ке годи не подр жа ти 
здрав живот и раз вој омла ди не, 
као и спорт ски дух. 

– Ја се надам да ће ово допри-
не ти да оства ре што боље 
резул та те. Тру ди ће мо се сва ке 
годи не да уве ћа мо сред ства за 
спо рт, што нарав но они мора ју 
да оправ да ју спорт ским резул-
та ти ма. Ја им желим да што 
више омла ди не оку пе око себе, 
да буду у спорт ским хала ма, а 
Општи на Теме рин ће као и сва ке 
годи не подр жа ти здрав живот и 
раз вој наше омла ди не, као и 
спорт ски дух – рекао је при ли-
ком пот пи си ва ња уго во ра пред-
сед ник Општи не Мла ден Зец.

Спо рт има кључ ну уло гу у сва-
ком дру штву, допри но си лич-
ном и дру штве ном раз во ју кроз 
кре а тив не актив но сти и рекре-
а ци ју. Тако ђе, допри но си соци-
јал ној кохе зи ји, шире њу етич-
ких и општих прин ци па. Пре ма 
речи ма пред сед ни ка Скуп шти-
не општи не Теме рин Робер та 
Пасто ра, подр шка коју Општи на 
пру жа спорт ским клу бо ви ма је 
рела тив но добра.

– Могу да вам кажем из угла 
пред сед ни ка Скуп шти не да су 
рела тив но лепа сред ства рас-
по ре ђе на на клу бо ве из општи-
не Теме рин. По мом мишље њу 
сто но те ни ски клуб је могао да 
доби је мало више сред ста ва, 
јер се так ми чи и једи ни је наш 
спорт ски клуб који је у супер 
лиги – пре ци зи ра Пастор. -Тре-
ба нам што више спорт ских клу-

бо ва, што више да нам се деца 
баве спо р том. Кад се баве спо-
р том онда мање има ју вре ме на 
за неке дру ге ства ри, које нису 
добре.

Кроз спорт се деца могу јако 
лепо учи ти како сара ђи ва ти са 

дру ги ма ради пости за ња зајед-
нич ког циља. „Сло га“ из Теме-
ри на има за циљ да уна пре ди 
сарад њу са неким шко ла ма, а 
ако буду у могућ но сти и да осну-
ју шко лу фуба ла.

– Спо рт је изу зет но зна ча јан 
за Теме рин, наро чи то што „Сло-

га“ хоће да уна пре ди сарад њу 
са неким шко ла ма фуд ба ла или 
да осну је сво ју шко лу фуд ба ла, 
како би има ли мно го већи избор 
селек ци ја мла дих кате го ри-
ја. Без ових сред ста ва које нам 
доде љу је Општи на, клуб не би 

могао да функ ци о ни ше – дода-
је пред сед ник ФК „Сло га“ Јован 
Бала бан.

Коли ко су сред ства која 
Општи на пру жа зна чај на за рад 
и уоп ште функ ци о ни са ње јед-
ног спорт ског клу ба, пред сед ник 
Кик-бокс клу ба „Спа р та“ Жељ ко 

Шобић обја шња ва, те изра жа ва 
захвал ност локал ној само у пра-
ви на подр шци.

– Сред ства који ма Општи на 
суфи нан си ра про јек те у обла-
сти спор та су изу зет но зна чај на 
за сва ки клуб. Сви ма нам мно го 
зна чи, не бисмо могли да нор-
мал но функ ци о ни ше мо у так-
ми ча р ским сезо на ма које нам 
сле де без тих сред ста ва. Већи-
ни клу бо ва је то, ако не једи-
ни, онда један од мало број них 
изво ра финан си ра ња, тако да 
са те стра не је помоћ локал-
не само у пра ве јако зна чај на – 
наво ди Шобић.

Како исти че пред сед ник 
Спорт ског саве за општи не Теме-
рин Недељ ко Ђукић, тешко је 
про на ћи спон зо ре који су вољ ни 
финан сиј ски подр жа ти спорт-
ске клу бо ве, сто га подр шка коју 
доби ја ју од локал не само у пра ве 
им је од пре суд ног зна ча ја.

– Морам иста ћи да је изу зет-
но зна чај на подр шка коју доби-
ја мо од локал не само у пра ве, 
баш из тог раз ло га што у овим 
тешким вре ме ни ма, јако тешко 
се дола зи и до спон зо ра и до 
неких људи који су вољ ни да 
финан си ра ју овај спорт. Доста 
клу бо ва зави си од сред ста ва 
која доби ја мо за редов ну делат-
ност – закљу чу је за „Наше нови-
не“ Ђукић.

С. Коса но вић
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Пред сед ник Општи не Теме рин оби шао про сто ри је про фе си о нал не
ватро га сне једи ни це и Добро вољ ног ватро га сног дру штва Теме рин

ОПШТИ НА ДОНИ РА ЛА ОПРЕ МУ 
ОПШТИН СКОМ ВАТРО ГА СНОМ

САВЕ ЗУ ТЕМЕ РИН
Дони ра но осам ватро га сних оде ла за интер вен ци је, ком пре сор и дво је ватро га сних мер де ви на – 

За ову наме ну из буџе та издво је но 900.000 дина ра – Добро вољ но ватро га сно дру штво бро ји око 110 
чла но ва

Општи на Теме рин дони ра ла је ове 
годи не ватро га сну опре му Општин-
ском ватро га сном саве зу Теме рин 

у изно су од 900.000 дина ра. Тим пово дом 
пред сед ник Општи не Теме рин Мла ден Зец 
2. фебру а ра оби шао је про фе си о нал ну једи-
ни цу са оде ље њи ма у Теме ри ну и Добро-
вољ но ватро га сно дру штво Теме рин. 

Зец је изра зио вели ку захвал ност свим 
добро вољ ци ма који на овај начин дају свој 
допри нос и нагла сио да  ће локал на само-
у пра ва наста ви ти да им пома же и убу ду ће.  

– Из буџе та смо издво ји ли 900.000 дина-
ра за 2022. годи ну и данас смо им дони ра ли 
мер де ви не и осам про фе си но ла них оде ла 
за интер вен ци је, а ватро га сци ма смо дони-
ра ли ком пре сор у изно су од пре ко 60.000 
дина ра. Тру ди мо се да сва ке годи не у буџе-
ту Општи не Теме рин, на пози ци ји Шта ба за 
ван ред не ситу а ци је, одво ји мо одре ђе ни 
износ сред ста ва из буџе та како бисмо помо-
гли све јед ни це на нашој тери то ри ји, а сва-
ка ко ћемо то чини ти и убу ду ће.

Душко Гво зде но вић, пред сед ник 
Општин ског ватро га сног саве за Теме рин, 
каже да је ова помоћ локла не само у пра ве 
од вели ког зна ча ја за њихо во дру штво и 
захва лио се пред сед ни ку општи не на посе-
ти. 

– Ова дона ци ја нам је јако зна чај на, јер 
смо ми усме ре ни на Општин ску упра ву и 
финан си ра ње из буџе та Општи не Теме-
рин. Жели мо да се захва ли мо пред сед ни-
ку општи не што је нашао раз у ме ва ње за 

нас. Део ове опре ме, као и прет ход ни део 
који смо наба ви ли, испу ња ва пра вил ник о 
мате ри јал но тех нич кој попу ње но сти које је 
потреб но да би добро вољ на ватро га сна дру-
штва испу ња ва ла закон ске нор ме. 

Пре ма речи ма Гво зде но ви ћа нај че шћи 
узро ци пожа ра на тери то ри ји општи не Теме-
рин, али и сву да, јесу непа жња и незна ње. 

– У овом зим ском пери о ду нај че шћи узрок 
је паље ње оџа ка, то је про блем незна ња и 

непа жње, јер људи мора ју да искон тро ли-
шу пре почет ка ложе ња оџа ке да ли су про-
ход ни. Међу тим, на то се, нажа лост, обра ћа 
мало пажње – објашњава Гвозденовић.

На тери то ри ји општи не Теме рин посто је 
три добро вољ на ватро га сна дру штва која 
рас по ла жу са 39 опе ра тив них чла но ва, а 
укуп но члан ство чини око 110 људи, од којих 
је око 30 омла ди на ца. 

Т. К.

АКТУЕЛНО
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Еки па ,,Наших нови на“ доно си при чу о Луки ја ну Мушиц ком

ЗАПО СТА ВЉЕ НИ ВЕЛИ КАН
Нај о бра зо ва ни ји Србин свог вре ме на, поли гло та, песник, све ште ник – Дао велик допри нос срп ској 

исто ри ји, кул ту ри, јези ку и писму

Не можемо гово ри ти о 
Теме ри ну, а да не спо-
ме не мо јед ну од нај зна-

чај ни јих лич но сти рође них у 
њему- Луки ја на Мушиц ког. 
Зани мљив живот, вели ко иску-
ство и бога то ства ра ла штво учи-
ни ли су Луки ја на пре по зна тљи-
вим и цење ним широм Евро пе. 
Мушиц ки је био један од нај-
о бра зо ва ни јих и нај у че ни јих 
Срба свог вре ме на. Био је поли-
гло та, гово рио је десе так јези ка. 
Био је и књи жев ник, писао је 
песме и оде. Живео је и ства рао 
у пре лом ним тре ну ци ма за срп-
ску исто ри ју, кул ту ру и опста-
нак. Али, о њему се данас не 
гово ри мно го, а камо ли често.
Сто га, све оно што жели мо да 
испри ча мо о њего вом живо ту 
и делу не може ста ти на један 
лист папи ра. При чу о нај по зна-
ти јем Теме рин цу при ча ће мо у 
дело ви ма, кроз неко ли ко бро је-
ва ,,Наших нови на“.

Луки јан Мушиц ки рођен је 27. 
јану а ра 1777. годи не  у Теме ри-
ну као Лука. Пре зи ме му поти че 
од села Гор њи и Доњи Мушић 
из ваљев ског кра ја, ода кле је 
дошла њего ва поро ди ца и ода-
кле су му пре ци. Отац Ђор ђе био 
је све ште ник. Прва три раз ре да 
основ не шко ле мла ди Лука завр-
ша ва у срп ској шко ли у Теме ри-
ну. Када му је било десет годи на 
роди те љи га шаљу у Тител код 
тет ке и тече све ште ни ка. Тамо 
завр ша ва четвр ти раз ред и два 
раз ре да више кла се у немач кој 
основ ној шко ли, где учи немач-
ки и латин ски језик. Затим, од 
1789. до 1791. годи не бора ви у 
Новом Саду где завр ша ва два 
раз ре да гим на зи је, а онда одла-
зи у Сеге дин и завр ша ва тре ћи, 
четвр ти и пети раз ред гмна зи је, 
нау чив ши мађар ски језик.  Од 
1794. годи не у Пешти сту ди-
ра фило зо фи ју и пра ва, где учи 
фран цу ски и ита ли јан ски језик. 
Сту ди је завр ша ва 1800. годи не 
и почи ње да ради као чинов ник 
у митро по лит ској кан це ла ри-
ји у Срем ским Кар лов ци ма код 
митро по ли та Стра ти ми ро ви-
ћа. Ту завр ша ва и Бого сло ви ју, 
а 1802. годи не се замо на шио у 
мана сти ру Грге тег и добио име 
Луки јан одн. сам га је иза брао 

по узо ру на антич ког  сати ри-
ча ра Луки ја на из Само са те. 
У слу жби код митро по ли та 
поста је при двор ни ђакон и про-
фе сор у гим на зи ји.  На Бого сло-
ви ји је пре да вао ста ро сло вен-
ски на латин ском и за потре бе 
наста ве саста вио је гра ма ти ку. 

Пошто је био све стран, учио је и 
уса вр ша вао се сам- учио је грч-
ки, енгле ски, хебреј ски и арап-
ски језик. 1805. годи не поста је 
архи ђа кон. 

Док је радио као про фе сор у 
Срем ским Кар лов ци ма, један 
од уче ни ка био му је и Вук Сте-

фа но вић Кара џић. Упра во је 
Луки јан под ста као мла дог Вука 
да кре не да саку пља народ не 
песме, умо тво ри не и народ ну 
гра ђу. Луки јан је и сам саку пио 
око сто ти нак народ них песа ма, 
које је дао Вуку на рас по ла га ње 
и које је Вук унео у сво је збир-
ке. И не само то. Луки јан је и 
на дру ге начи не пома гао Вуку 
Кара џи ћу. Дово дио му народ не 
пева че, сам запи си вао народ не 
песме, саку пљао народ ну гра-
ђу, пома гао му око фоне ти ке. 
Вук је вео ма ценио Луки ја на и 
њего во мишље ње. 

У Срем ским Кар лов ци ма 
про вео је 12 годи на које су му 
доне ле пуно успе ха у науч ном 
и књи жев ном раду. 1812. годи-
не митро по лит Стра ти ми ро вић 
поста вља га за архи ман дри-
та и даје му на упра ву мана-
стир Шиша то вац. Мана стир је 
зате као запу штен и посве тио 
се њего вој обно ви и уре ђе њу. 
Под мла дио је вино град и шљи-
ви ке, попра вио воде ни це, шта-
ле, шупе и амба ре. Ту је био и у 
стал ном кон так ту са нај и стак ну-
ти јим сло вен ским књи жев ни ци-
ма тог вре ме на- Јер не јом Копи-
та рем, Паве лом Шафа ри ком, 
Вуком Кара џи ћем и дру ги ма.
Међу тим, дру ги калу ђе ри га 
нису баш воле ли због њего вог 
обра зо ва ња. Луки јан је пара лел-
но са посло ви ма које је оба вљао 
био и песник и књи жев ник. При-
ре дио је и штам пао избор из 
Доси те је вих басни. Касни је је 
испе вао оду посве ће ну Доси те-
ју Обра до ви ћу, што је наљу ти ло 
митро по ли та Стра ти ми ро ви ћа 
јер је сма трао да Доси теј није 
досто јан ода јед ног све ште ног 
лица као што је био Мушиц ки. 

1816. годи не у мана сти ру 
Шиша то вац сли кар Павел Ђур-
ко вић напра вио је пор трет 
Луки ја на Мушиц ког, један од 
њего вих нај пре по зна тљи ви-
јих. Луки јан о вра ту носи крст, 
а поред њега  нала зе се књи ге 
Хора ци ја, Пин да ра,  Ремле ра и 
Дер жа ви на који су били њего ви 
књи жев ни узо ри. 

У сле де ћем бро ју:
Књи жев но ства ра ла штво

Луки ја на Мушиц ког
К.Н.Н.

СЛО ВО Ђ 
Гово ре ћи о Луки ја но-

вом познан ству са Вуком 
Кара џи ћем и пома га њу око 
народ не гра ђе и фоне ти ке, 
мора мо спо ме ну ти и Луки-
ја но ву нај зна чај ни ју уло гу у 
том про це су. Наи ме, при ли-
ком Вуко ве рефор ме азбу-
ке, Луки јан Мушиц ки дао 
му је неко ли ко ликов них 

реше ња за гра фе ме Ћ, Ђ, Љ, 
Њ, Џ, Х. Вук је усво јио његов 
пред лог за сло во Ђ, које ми 
и дан-данас кори сти мо она-
ко како га је Луки јан зами-
слио. 

Сва ки пут када буде те 
писа ли сло во Ђ, сети те се 
да је његов нацрт дао један 
Теме ри нац.
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Сирижани бране трон у Градској лиги Новог Сада, стигла петорица играча

Виши ранг једи ни циљ
Јесе њи прва ци Град ске лиге 

Новог Сада, фуд ба ле ри ОФК 
Сири га, под вођ ством тре-

не ра Алек сан дра Миљ ко ви ћа, 
при пре ма ју се за наста вак трке, 
а циљ је екс пре сан повра так у 
Ново сад ску лигу. Посма тра но 
кроз при зму бога те тра ди ци је и 
одлич не инфра струк ту ре, клуб не 
заслу жу је да се так ми чи у нај ни-
жем ран гу, па пред сед ник Нико ла 
Вука ши но вић и сарад ни ци ула жу 
огром не напо ре да епи лог трке 
буде пози ти ван.

– Пау зу у првен ству, иско ри сти-
ли смо да реши мо пита ње осве-
тље ња на помоћ ном тере ну и 
да окре чи мо свла чи о ни це и слу-
жбе не про сто ри је. Цео ком плекс, 
укљу чу ју ћи три би не са сто ли ца-
ма, бли ста пуним сја јем. Пара ле-
но смо завр ши ли актив но сти око 
пре ла зног рока, анга жо ва ли смо 
пето ри цу, чиме смо ули ли додат-
ну дозу енер ги је – каже Нико ла 
Вука ши но вић.

 После одла ска гол ма на Сло бо-
да на Кизи ћа, упра жње но место, 
попу нио је Жар ко Јор гић (Напре-
дак, Надаљ), а кон ку рен ци ја ће 
му бити Алек сан дар Видо вић. 
На офан зив ном пла ну, доста се 
оче ку је од Алек сан дра Мар ја но-
ва (Мла дост, Тури ја) и крил ног 
напа да ча Боја на Ружи на (Тител). 

На задо вољ ство нави ја ча, у ста ро 
јато, вра ти ли су се леви бек Борис 
Бре жњак (ТСК) и вези ста Бојан 
Радић (Татра).

– Са ско ром од 13 побе да и два 
пора за, нала зи мо се на лидер ској 
пози ци ји, а одбра на је, са чети-
ри капи ту ла ци је, нај бо ља у лиги. 
Пра те нас Бач ка и Сусек, из тро у-

гла са нама, две еки пе ће у виши 
ранг. Кон ку рен те доче ку је мо на 
дома ћем тере ну, па веру јем да 
неће мо про пу сти ти при ли ку да 
први про ђе мо кроз циљ.

Нај звуч ни је име на спи ску је 
Љуби ша Вуке ља (38). Нека да-
шњи прво ти мац Вој во ди не, Ваша-
ша, кипар ског Етни ко са, Бор ца 
из Бања лу ке, Чели ка (Ник шић) 
и Про ле те ра, јесе нас је пости гао 
шест голо ва.

– Мно го зна чи за тим, под ре-
дио се колек ти ву и иску ством даје 
ветар у једра. При ли ком селек-
ци је кадра, води ли смо се пре-
вас ход но људ ским вред но сти ма, 
а ква ли тет је био додат ни плус. 
Тре нер Миљ ко вић је нај мла ђи 
у лиги, посве ћен је раду и ужи ва 
пове ре ње. Са игра чи ма има сјај ну 
кому ни ка ци ју, успе ва да изву че 
мак си мум и ово је при ча за дуже 
ста зе – рекао је Нико ла Вука ши-
но вић, пред сед ник ОФК Сири га.

М. Мени ћа нин

ПРИ ЧА НА ДУЖЕ СТА ЗЕ: Пред сед ник Вука ши но вић
са новај ли ја ма ФОТО: М. Мени ћа нин

ТСК из Темерина са подмлађеним тимом у наставку сезоне

Квар тет новај ли ја по мери
За про лећ ну трку у Ново сад ској лиги, 

теме рин ски ТСК, осве жио је лини је 
четво ри цом новај ли ја. Црве но-бели 

дрес, заду жи ли су што пер Душко Ради чић 
(Будућ ност, Мла де но во), Алек са Татић (Хер-
це го вац), Милош Кова че вић (Мла дост) и 
Дејан Осто јић (ЖСК). Нај ве ћи доби так, пред-
ста вља оста нак Вла ди ми ра Стри че ви ћа, 
Миро сла ва Букви ћа и Зора на Вла и са вље ви-
ћа.

– Вла и са вље вић је био на при пре ма ма 
срп ско ли га ша ОФК Бече ја 1918, али то би му 
био тре ћи клуб у сезо ни, па ће оста ти код нас, 
бар до лета. Нисмо мно го мења ли састав, 
без бри жни смо у врху табе ле и жели мо да 
шан су пру жи мо што већем бро ју мла дих, 
наро чи то из теме рин ске општи не. Овде има-
ју нео п ход не усло ве да напре ду ју и про на ђу 
одскоч ну даску – каже Нико ла Лазић, пред-
сед ник клу ба.

Оти шли су: први стре лац Милан Ђан ко вић 
(Сла ви ја), Сте фан Маро је вић (Татра), Радо-
мир Бобот (Рад нич ки, Ириг), Борис Бре жњак 
(ОФК Сириг), Срђан Јушко вић (ОФК Врбас) и 
Милош Три шић (Једин ство, Румен ка).

– Ником нисмо пра ви ли про блем око папи-
ра. Са сви ма смо се рас та ли при ја тељ ски, 
про це ни ли су да ће у тим клу бо ви ма оства-
ри ти лич не амби ци је, па смо им пожелeли 
сре ћу, пошту ју ћи њихо ву вољу. Првен ство се 
наста вља 19. мар та, има мо довољ но вре ме-
на да се при пре ми мо за трку.

На исте ку прве сед ми це рада, Теме рин ци 
су, са град ским рива лом Сло гом, оди гра ли 
први меч (0:2), а кадар није био ком пле тан.

– Тек тре ба да се ком пле ти ра мо, а како 
вре ме буде одми ца ло, оче ку јем да делу је-
мо чвр сто и орга ни зо ва но. На про ле ће има-
мо утак ми цу више као дома ћи ни, веру јем да 
може мо да оста не мо у врху, иако смо под-
мла ди ли тим. Нема при ти ска, из тога могу да 
про ис тек ну добри резул та ти – рекао је Нико-
ла Лазић.

М. Мени ћа нин

БЕЗ ПОРА ЗА
ОД 28. АВГУ СТА
Од поврат ка на кор ми ло Јова на Самар-

џи ћа, црве но-бели су нани за ли 12 мече-
ва без пора за и осо ко ље ни сјај ном сери-
јом оти шли на зим ски пре дах. Послед њи 
пораз, упи са ли су 28. авгу ста на госто ва њу 
код ОФК Футо га – 0:2.

ЗАДУ ЖИ ЛИ ДРЕС: Осто јић, Татић, Ради чић и Кова че вић ФОТО: М. Мени ћа нин

СПОРТ
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