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АКТУЕЛНО

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

На Видов дан, 28. јуна, поло же ни вен ци на спо мен-обе леж је палим бор ци ма у цен тру Ста рог Ђур ђе ва

СЕЋА ЊЕ НА ХЕРО ЈЕ НАШЕ ИСТО РИ ЈЕ

Све ча на ака де ми ја пово дом обе-
ле жа ва ња поме на поги ну лим 
бор ци ма са тери то ри је општи не 

Теме рин од 1990. годи не, одр жа на је 
28. јуна на Видов дан, поред хра ма 
Све тог вели ко му че ни ка Геор ги ја.

Пола га њем вена ца на спо мен-обе-
леж је палим бор ци ма у цен тру Ста рог 
Ђур ђе ва, ода ли су почаст  деле га ци ја 
Општи не Теме рин на челу са заме ни-
ком пред сед ни ка Општи не Теме рин 
Деја ном Бра да шем, чла но ви месних 
зајед ни ца, деле га ци ја Дру штва срп-
ског – руског при ја тељ ства Теме рин, 
пред став ни ци СНС и СПС, пред став ни-
ци Срп ске пра во слав не цркве, руко-
во ди о ци Кул тур ног цен тра „Луки јан 
Мушиц ки“ као и мно го број ни сугра-
ђа ни.Вен це су поло жи ли и орга ни за-
то ри ове мани фе ста ци је Удру же ње 
бора ца општи не Теме рин, а пре ма 
речи ма пред сед ни ка овог Удру же ња 
Дали бо ра Који ћа  о во је четвр ти пут 
да обе ле жа ва ју овај дога ђај све са 
циљем да се негу је исто риј ско сећа-
ње.

– Ово нам је ина че четвр та годи на за 
редом како  У дру же ње обе ле жа ва овај 
дога ђа ји сва ке годи не све више гра ђа-
на дола зи, нарав но пре све га поро ди-
це поги ну лих бора ца се ода зи ва ју. Ми, 
као уче сни ци рата, јако тешко под но-

си мо ово јер су осе ћа ња поме ша на, 
зато што су ти људи били у нашим 
једи ни ца ма, гину ли поред нас, тако да 
сва ке годи не на овај датум  се потре се-
мо. Ово је важно и зна чај но за општи-
ну, јер поро ди це поги ну лих виде да их 
нисмо забо ра ви ли, и јако нам је бит но 
да сле де ћим нашим гене ра ци ја ма 
пре не се мо да и они сутра обе ле жа ва-
ју ове дату ме и да се сећа ју сво јих пре-
да ка – каже Којић.

Обе ле жа ва њем ова квих дога ђа ја 
потвр ђу је мо не само да пошту је мо и 
чува мо оно што су нам оста ви ли пре-
ци, већ и да бри не мо о будућ но сти 
пото ма ка.У при су ству пред став ни ка-
Срп ске пра во слав не цркве, локал не 
само у пра ве и поро ди ца поги ну лих, 
при сут ни ма се обра тио заме ник пред-
сед ни ка Општи не Теме рин  Де јан Бра-
даш, који је том при ли ком иста као 
зна чај овог дату ма.

– Изу зет но је зна чај но да данас обе-
ле жа ва мо овај датум и да негу је мо 
исто риј ско сећа ње. Видов дан је један 
вели ки наш пра зник, који има вели ку 
сим бо ли ку и који је у мно го ме 
опредeлио и нашу исто ри ју и нашу 
суд би ну. Веру јем да га ми на досто јан 
начин обе ле жа ва мо и да смо достој ни 
свих наших пре да ка и оних јуна ка који 
су сво је живо те утка ли у сло бо ду и 

држав ност нашег наро да – са поно сом 
дода је Бра даш.

О томо шта се кроз исто ри ју деша ва-
ло на овај датум и коју сим бо ли ку 
носи, пре ци зи рао нам је Бра даш.

– Оку пи ли смо се данас да ода мо 
почаст свим нашим бор ци ма који су 
сво је живо те дали за сло бо ду нашег 
наро да у рато ви ма 90-их годи на. Ујед-
но овај дан је и дан када негу је мо наше 
исто риј ско сећа ње на слав ну Косов ску 
бит ку и све јуна ке који су поста ви ли 
иде ал јуна штва и бор бе за сло бо ду 
нашег наро да, који нас је одр жао кроз 
све ове веко ве. Управо на Косов ском 
заве ту и у Косов ским песма ма, гене ра-
ци је и гене ра ци ја Срба спа са ва ле су и 
гра ди ле сво ју сло бо ду и нај зад ство ри-
ли срп ску држа ву и успе ли да је очу ва ју 
до дана шњег дана - наста вља заме ник 
пред сед ни ка. - Изу зет но је зна чај но да 
данас обе ле жа ва мо овај датум и да 
негу је мо исто риј ско сећа ње. Видов дан 
је један вели ки наш пра зник, који има 
вели ку сим бо ли ку и који је у мно го ме 
опре ди лио и нашу исто ри ју и нашу суд-
би ну, Веру јем да га ми на досто јан 
начин обе ле жа ва мо и да смо достој ни 
свих наших пре да ка и оних јуна ка који 
су сво је живо те утка ли у сло бо ду и 
држав ност нашег наро да.

С. К.



Среда, 27. јул 2022. Среда, 27. јул 2022.

4 5

АКТУЕЛНО АКТУЕЛНО

Све ча но обе ле жен Дан општи не  Те ме ри н 1. јула

ЗАЈЕД НИЧ КИ ПРА ЗНИК ЗА СВЕ ГРА ЂА НЕ ОПШТИ НЕ ТЕМЕ РИН

Одр жа на све ча на сед ни ца Скуп шти не општи не и доде ље на годи шња  при зна ња „За Теме рин“ –
Све ти слав Прин цип ово го ди шњи поча сни гра ђа нин –  Посе ти о ци ужи ва ли уз добре зву ке кон цер та 
Бранч из Теме ри на и  Лек синг тон бен да

Тре ћом Ака де ми јом по реду обе ле-
жен је Дан општи не Теме рин која 
сла ви 67. рођен дан. 

Ово је дан када је Народ на скуп шти на 
Репу бли ке Срби је усво ји ла Закон о под-
руч ји ма сре зо ва и општи на у Народ ној 
Репу бли ци Срби ји 1955. годи не.

Скуп штин ском одлу ком пред ви ђе но 
је да се Дан општи не обе ле жи све ча но и 
рад но, те је тог дана одр жа на све ча на 
сед ни ца Скуп шти не општи не и доде ље-
не су годи шње награ де општи не Теме-
рин и дру га општин ска при зна ња. Награ-
де за поча сног гра ђа ни на и „За Теме-
рин“ уру чи ва ли су пред сед ник Општи не 
Теме рин  Мла ден Зец и пред сед ник 
Скуп шти не општи не Теме рин Роберт 
Пастор.

– Тре ћи пут за редом обе ле жа ва мо 
овај пра зник и доде љу је мо зва ња поча-
сни гра ђа нин и при зна ња “ За Теме рин”. 
Уз при год ну све ча ну ака де ми ју гости су 
ужи ва ли у песми и игри коју су при ре ди-
ли див ни игра чи и пева чи. Див но је уру-
чи ти награ де људи ма који су про мо ви-
са ли Теме рин у нај бо љем могу ћем све-

тлу. Добит ни ци ма честит ке – са задо-
вољ ством каже Зец.

Овај дан је посе бан за гра ђа не наше 
општи не, јер је, како каже Пастор, зајед-
нич ки за све људе који живе у овој 
локал ној зајед ни ци.

– Сви смо ми посеб но има ли сво је 
дане, све месне зајед ни це. Међу тим, 
зајед нич ки дан нисмо има ли. Па на 
осно ву доне те одлу ке 1955. годи не, кад 
су Бач ки Јарак и Сириг при по ји ли Теме-
ри ну, наста ла је општи на Теме рин, баш 

1. јула – пре ци зи ра Пастор. Гра ђа ни ма 
бих пору чио да нам овај дан буде нај ве-
ћи пра зник. Да нам то буде дан у којем 
ћемо про сла ви ти овај наш сужи вот, 
нашу сарад њу. Нико ме неће боље бити 
на дру гом место, него у Теме ри ну. Сви-
ма нама је Теме рин у срцу. Да ли при ча-
ли на јед ном јези ку, дру гом или тећем. 
Ово тре ба да буде наш зајед нич ки пра-
зник. Има мо ми сво је Божи ће, сво је 
Ускр се, дане месних зајед ни ца, али ово 
да буде наш зајед нич ки.

У цен тру Теме ри на 30. јуна и 01. јула 
одр жан је Базар који је оку пио раз не 
изла га че руко тво ри на и хра не, а 30.јуна 
од 19 часо ва орга ни зо ван је про грам за 
нај мла ђе посе ти о це – пред ста ва “Јелен 
Три ву тин” у изво ђе њу тима ани ма то ра 
“Сла ви са Сла ви цом”. 

На сам Дан општи не, про грам је упот-
пу њен и орга ни за ци јом бес плат не 
вожње ката ма ра ном “Чигра” у Пар ку 
при ро де “Јегрич ка”. Тури стич ка орга ни-
за ци ја општи не Теме рин у сарад њи са 
ЈВП “Воде Вој во ди не” обез бе ди ла је  
две вожње, у тер ми ни ма од 16 и 17 
часо ва.

У вечер њим сати ма у орга ни за ци ји 
Кул тур ног цен тра “Луки јан Мушиц ки” на 

теме рин ском ваша ри шту сви посе ти о ци  
мо гли су да ужи ва ју уз добре зву ке кон-
цер та Бранч из Теме ри на и  Лек синг тон 
бен да.

Пре ма речи ма в.д. дирек то ра Кул тур-
ног цен тра „Луки јан Мушиц ки“ Божи да-
ра Про ли ћа, план је да се ова мани фе-

ста ци ја подиг не на виши ниво и да по 
њој Теме рин буде пре по зна тљив.

– Ово је јед на вели ка орга ни за ци ја 
која под ра зи ме ва пот пу ну посве ће ност, 
како би све про те кло она ко како смо и 
зами сли ли. Веру јем да смо успе ли и да 
су гра ђа ни задо вољ ни како је изгле дао 
ово го ди шњи Дан општи не. Ми ћемо се 
тру ди ти да сва ке наред не годи не ову 
мани фе ста ти ју подиг не мо на виши ниво 
и да пре ра сте у нај ве ћи дога ђај, те да 
буде дан по коме ће се општи на пре по-
зна ва ти и дан када ће општи на бити 
нај по се ће ни ја.

С. К.

ОВО ГО ДИ ШЊИ ПОЧА СНИ ГРА ЂА НИН
СВЕ ТИ СЛАВ ПРИН ЦИП
РАЗ МА ТРА ЈУ ЋИ под не те пред ло ге за 

зва ње поча сни гра ђа нин, коми си ја за 
доде лу зва ња и при зна ња, доне ла је 
одлу ку, да ово го ди шњи носи лац при-
зна ња буде наш сугра ђа нин Све ти слав 
Прин цип.

Све ти слав Прин цип је рођен  
20.12.1931. у Теме ри ну.

Осно ву шко лу је завр шио у род ном 
Теме ри ну, а Сред њу Машин ску у Новом 
Саду, где је завр шио Вишу шко лу орга-
ни за ци је рада  и постао  инже њер орга-
ни за ци је рада.

Након рад ног ста жа про ве де ног у Бео-
гра ду и Новом Саду, сво ју кари је ру 
наста вља у род ном месту, где је био 
дирек тор ФКЛ - а, а потом свој рад ни 
век завр ша ва као пред став ник више 

пред у зе ћа у Мађар ској. 
Све ти слав је цео живот гајио љубав 

пре ма фуд ба лу и изви ђа чи ма. Са 17 
годи на је заи грао за први тим ТСК-а и 
актив но је играо пуне две деце ни је. 
Потом је био и тре нер у клу бу, као и 
фуд бал ски суди ја у Ново сад ској лиги. 
Поред члан ства у ТСК-у, Све ти слав је био 
и члан изви ђач ког одре да „Пап Пал“ из 
Теме рин, у ком је и дуги низ годи на био 
ста ре ши на одре да.Био је дуго го ди шњи 
коман дант изви ђач ког табо ра у Меду-
ли ну, као и орга ни за тор број них изви-
ђач ких акци ја у Теме ри ну. За свој рад је 
добио нај ви ше изви ђач ко одли ко ва ње 
– Злат ни јаво ров лист са зра ци ма. Уз ово 
при зна ње добит ник је и Окто бар ске 
награ де општи не Теме рин.

ДОБИТ НИ ЦИ ПРИ ЗНА ЊА „ЗА ТЕМЕ РИН“
ПРИ ЗНА ЊА „За Теме рин“ доде ље на су:
-Јоже фу Вар ги, дуго го ди шњем кул тур-

ном рад ни ку и нови на ру Радио Теме ри на
-Дру штву при ја те ља баште
-при зна ње пост хум но „За Теме-

рин“умет ни ку и кул тур ном ства ра о цу, 
Дими три ју Кола ре ви ћу, врсном педа го гу 
и ака дем ском сли ка ру.Пла ке ту је у њего-
во име при ми ла њего ва ћер ка, умет ни ца 
Сне жа на Ман дић.
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ПРА ВА РЕЧ Пише: Мило ван Бала бан

Срп ска суза
нема роди те ља

Одго вор зва нич не Хрват ске на наме-
ру пред сед ни ка Срби је да при-
ват но посе ти Јасе но вац, те да се 

покло ни сени ма јасе но вач ких муче ни ка, 
била је забра на поме ну те посе те, са обра-
зло же њем како пред сед ник Срби је има за 
циљ да испро во ци ра хрват ску стра ну уочи годи шњи це “Олу је”, 
што дока зу је наме ра пред сед ни ка да без коор ди на ци је са амба-
са дом пре ђе гра ни цу из Босне и Хер це го ви не и дође до Јасе-
нов ца, а затим посе ти и Пакрац, каже су у наво ди ма “Јутар њег 
листа”. О ово ме се мно го гово ри ло у меди ји ма ових дана. Сам 
пред сед ник је изнео инфор ма ци је како ово није први пут да се 
на овај начин поста вља зва нич на Хрват ска, док су срп ски опо зи-
ци о ни меди ји углав ном зау зи ма ли став како Вучић овим скан-
да лом (као да га је он иза звао) гура под тепих неке, како они 
мисле бит ни је теме.

Дока зи ва ти како је у нај ма њу руку скан да ло зно пона ша ње 
зва нич не Хрват ске није наро чи то тешко, али није ни потреб но. 
Оно је про дукт јед ног дожи вља ја који има ју наше ком ши је (који 
им је ули ван деце ни ја ма и веко ви ма, чиме је оби ли ко вао њихо-
ву свест) када је у пита њу гено цид над Срби ма. И тај дожи вљај 
је на жалост заку цан у њихо вој све сти и посве неће ника да бити 
изме њен, бар у зна чај ном делу хрват ског наци о нал ног кор пу са. 

Из таквог дожи вља ја про из и ла зи и пона ша ње зва нич ни ка 
сусед не држа ве, али оно на шта мислим да је у овом слу ча ју 
свр сис ход ни је да се освр не мо јесте све у куп ни трет ман срп ских 
жрта ва од стра не, пре све га колек тив ног Запа да, чега смо све до-
ци не само ми савре ме ни ци него и наши пре ци. Наи ме срп ске 
жртве су увек биле тре ти ра не на запад ној хемис фе ри као дру го-
ра зред на тема, а нерет ко је трет ман пре ма њима ишао до пот-
пу ног неги ра ња, као и пони шта ва ња свих оних зло чи на који ма 
је био изло жен срп ски народ током сво је дуге исто ри је.

На ветро ме ти ни ути ца ја циви ли за ци ја, где су се веко ви ма 
укр шта ли инте ре си колек тив ног запа да и ори јан тал ног Исто ка, 
Срби су нај че шће сме та ли оства ре њи ма импе ри јал них инте ре са  
вели ких сила, које су на овим про сто ри ма поку ша ва ле да задр-
же свој ути цај и кон тро лу вазда тур бу лент ног и стра те шки зна-
чај ног Бал ка на. Оту да, у гра ђе њу и све до че њу сво је наци о нал-
не, али још више пра во слав не и све то сав ске аутен тич но сти, а 
нај че шће без јаких заштит ни ка, Срби су били на уда ру сусед них 
циви ли за ци ја. Пра во на овај део Евро пе оне су нерет ко, пого то-
во у нови је доба, гра ди ли на деху ма ни за ци ји нашег наро да, што 
је тре ба ло да оправ да њихо ву пена тра ци ју на срп ске про сто ре.

Про шли век је можда кул ми на ци ја лице мер ног пре ћут ки-
ва ња срп ских жрта ва (где је Јасе но вац нај дра стич ни ји при мер 
неги ра ња јед ног мон стру о зног гено ци да), а све у циљу гео по-
ли тич ке кре а ци је овог про сто ра, где је подр жа ва на про за пад на 
Југо сла ви ја, као бедем одбра не од “малиг ног” совјет ко-руског 
ути ца ја (нешто слич но као и данас). Оту да је тре ба ло зата шка ти 
гено цид у NDH, або ли ра ти Хрва те од уста шког режи ма, а гено-
цид мини ми зи ра ти како би феде ра тив на Југо сла ви ја, у којој је 
срп ски нара тив поти снут, била што ком пакт ни ја.

Нара тив је сачу ван и после рас па да Југо сла ви је. Срп ски фак-
тор се држи под при ти ском и кон тро лом, изме ђу оста лог и 
неги ра њем гено ци да над Срби ма, као и наду ва ва њем зло чи на 
у Сре бре ни ци (као и на дру гим про сто ри ма бив ше држа ве где 
су Срби обе ле же ни као агре со ри) на ниво гено ци да, како би се 
лиги ти ми са ла стра те шка кре а ци ја Бал ка на, где су Срби обу зда-
ва ни од стра не сво јих сусе де и где се тети ра ју као реме ти лач ки 
фак тор, како су били вазда, веко ви ма тре ти ра ни од стра не, пре 
свих запад них сила. Оту да и нечу ди скан да ло зно и неци ви ли за-
циј ско пона ша ње зва нич не Хрват ске. Сти да нема ју, а подр шке 
из вели ког све та им не мањ ка.

Сарад ња и одно си две побра ти мље не општи не, Риб ни ка и Теме ри на

ДАНИ РИБ НИ КА У ТЕМЕ РИ НУ
– Први пут Теме рин дома ћин Дана Риб ни ка – Вели ки број гра ђа на при су ство вао све ча ној цере мо-

ни ји – Риб ник и Теме рин зва нич но побра ти мље не општи не од 2017. годи не

У позо ри шној сали Кул тур-
ног цен тра „Луки јан 
Мушиц ки“ 9. јула обе ле-

же на је цен трал на све ча ност 
пово дом мани фе ста ци је „Дани 
општи не Риб ник“, општи не са 
којом је наша локал на зајед ни-
ца побра ти мље на послед њих 
шест годи на. 

Тог дана гра ђа ни су могли у 
цен тру Теме ри на да виде и про-
ба ју гастро-етно-тури стич ку 
пону ду општи не Риб ник, док је 
уве че орга ни зо ван све ча ни кул-
тур но-умет нич ки про грам за 
све гра ђа не, а наро чи то оне 
који су се из тих кра је ва, пре 
више годи на, насе ли ли у нашу 
општи ну.

Све ча ност су при су ство ва ли-
на чел ник Општи не Риб ник 
Небој ша Кара ћ и њего ви сарад-
ни ци, гене рал ни секре тар Скуп-
шти не Ауто ном не покра ји не Вој-
во ди не Нико ла Бањац, заме ник 
пред сед ни ка Општи не Теме рин 
Дејан Бра даш и чла но ви Већа 
општи не Теме рин Мира Родић, 
Нина Срдић и Вла до Кубет. 

У свом обра ћа њу начел ник 
Општи не Риб ник Небој ша Караћ 
рекао је да иде ја о бра ти мље њу 
ова два места није нима ло слу-
чај на. 

– Иде ја зајед ни штва ове две 
општи не посто ја ла је свих ових 
годи на, али је ево кул ми ни ра ла 
Дани ма Риб ни ка у Теме ри ну, где 
смо ми пре ста ви ли у неко ли ко 
дана етно-тури стич ку и гастро 
пону ду наше општи не. Пред ста-
ви ли смо где је то Риб ник након 

20 и нешто годи на након свог 
посто ја ња. Иде ја је да већ 
наред не годи не буду Дани Теме-
ри на у општи ни Риб ник, како би 
се наши гра ђа ни упо зна ли са 
тим шта је то зан и мљи во у Теме-
ри ну и са чиме је бога та општи-
на Теме рин. Иде ја о бра ти мље-
њу није слу чај на, јер пре ма 
неким про це на ма пре ко 3.500 
ста нов ни ка у Теме ри ну води 
поре кло са под руч ја општи не 
Риб ник и они су нај ве ћа пове-
зни ца ове две општи не – обја-
шња ва Караћ. 

Да је спо на изме ђу Теме ри на 
и Риб ни ка изу зет но јака гово ри 

и заме ник пред сед ни ка општи-
не Дејан Бра даш нагла сив ши да 
наш народ у Репу бли ци Срп ској 
може увек да се осло ни на сво је 
људе са ове стра не Дри не. 

– Иде ја о бра ти мље њу се 
роди ла пре неко ли ко годи на, а 
2017. смо и озва ни чи ли ту 
сарад њу пот пи си ва њем спо ра-
зу ма у општи ни Риб ник, у сеп-
тем бру те годи не на Малу Госпо-
ји ну. Ово је за нас вео ма зна ча-
јан дан, јер вели ки број гра ђа на 
са теро то ри је општи не Теме рин 
упра во се из Риб ни ка досе лио 
овде. Ти наши гра ђа ни су у мно-
го чему и заду жи ли нашу општи-

ну, вео ма су успе шни при вред-
ни ци, оства ри ли су се у број ним 
обла сти ма дру штве ног живо та. 
Тиме је нама још више зна чај но 
да негу је мо одно се. Јако је 
важно да и народ у Репу бли ци 
Срп ској има нашу подр шку, да 
може на нас да се осло ни, али је 
тако ђе бит но да ми овде зна мо 
да су наши сугра ђа ни пре ко 
Дри не. За мене, а веру јем и све 
нас овде, као што је Бео град 
глав ни град, исто тако је и Бања-
лу ка – пору чу је Бра даш.

Секре тар Скуп шти не Ауто ном-
не покра ји не Вој во ди не Нико ла 
Бањац исти че да упр кос исто риј-

ским момен ти ма, који су били 
изу зет но тешки, данас наш 
народ овде, али и онај пре ко 
Дри не, про жи вља ва срећ не тре-
нут ке зајед ни штва. 

– Живи мо у јед ном исто риј-
ском пери о ду у којем међу нама 
не посто је ника кве гра ни це. 
Зајед нич ки про жи вља ва мо 
исто риј ске тере нут ке толи ког 
сте пе на бра ти мље ња и дру же-
ња да сва ког месе ца, као што 
види те, има мо неку мани фе ста-
ци ју, сва ког месе ца иде нека 
помоћ из Репу бли ке Срби је или 
из АП Вој во ди ни.Јед ном зајед-
нич ком поли тич ком плат фор-
мом  мо же мо да кон ста ту је мо да 
Репу бли ка Срп ска и Срби ја и 
народ који живи и са јед не и са 
дру ге стра не Дри не има ју данас, 
када погле да мо кроз исто ри ју, 
нај ве ћи сте пен бра ти мље ња. 
Може мо рећи да су то неки 
срећ ни тре ну ци, упр кос мно гим 
тешким исто риј ским окол но сти-
ма. Међу тим, може мо закљу чи-

ти данас да су везе изме ђу Репу-
бли ке Срп ске и Срби је на јед ном 
мак си му му и да наш народ про-
жи вља ва срећ не тре нут ке зајед-
ни штва – закљу чу је Бањац. 

Спо на изме ђу руко во ди лаца 
Риб ни ка и Теме ри на био је Сте-
ван Томић испред Удру же ња 
„Врбља на ца“ из Теме ри на, који 
нам је рекао како је дошло до 
иде је да Дани Риб ни ка буду баш 
у нашој општи ни.

– Ини ци ја ти ва је поте кла од 
људи из Риб ни ка на осно ву спо-
ра зу ма о бра ти мље њу из 2017. 
годи не и њихо ва жеља је била 
да сво ју општи ну пред ста ве 
овде у Теме ри ну. Након тог 
сазна ња кон так ти рао сам пред-
сед ни ка општи не и тра жио 
сагла сност што су пред сед ник и 
његов заме ник и подр жа ли. 
Пред став ни ци Риб ни ка су све 
орга ни зо ва ли, а ми смо били 
само логи стич ка подр шка.  
Пред сед ник општи не Риб ник и 
заме ник пред сед ни ка наше 
општи не, како сте има ли при ли-
ку да чује те у њихо вом обра ћа-
њу, дого во ри ли су да сле де ће 
годи не Теме рин орга ни зу је сво-
је дане у Риб ни ку – наво ди 
Томић. 

Овај дога ђај заин те ре со вао је 
вели ки број гра ђа на наше 
општи не, па је позо ри шна сала 
Кул тур ног цен тра била пуна. 
Они који воде поре кло из Риб-
ни ка има ли су при ли ку да ужи-
ва ју у сли ка ма свог зави ча ја, на 
који ма су могли да виде како се 
то место раз ви ја ло и расло кроз 
годи не.

Све ча ност је завр ше на дру же-
њем уз вече ру и музи ку у све ча-
ној сали „Фокс“ у Теме ри ну. 

Т. К.Пројекат „У свему смо заједно“ финансијски је подржала Општина Темерин. Ставови изнети у пројекту, међутим, не изражавају нужно ставове Општине Темерин.
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Одр жан 25. Инстру мен тал ни народ но-музич ки камп

НАРОД НИ ИНСТРУ МЕН ТИ
У ДЕЧИ ЈИМ РУКА МА

– Ово го ди шњи камп оку пио око 30 деце – Камп се одр жа вао у ОШ „Кокаи Имре“, а занат ски про-
гра ми у Зави чај ној кући „Тај хаз“ – Деца са кам па уче ство ва ла су и на Илин дан ским мани фе ста ци ја ма

Ове годи не тра ди ци о-
нал ни 25. Инстру мен-
тал ни народ но-музич ки 

камп, у орга ни за ци ји Мађар-
ског кул тур но-умет нич ког дру-
штва (МКУД) „Сир маи 
Карољ“,одр жан је од 10. до 15. 
јула у Основ ној шко ли „Кокаи 
Имре“ у Теме ри ну. 

Камп је ове годи не оку пио 
око 30 деце и мла дих школ-
ског узра ста из Теме ри на, али 
и дру гих места из Вој во ди не, а 
пола зни ке је обу ча ва ло седам 
пре да ва ча. 

На кам пу деца су се бави ла 
и изра дом тра ди ци о нал них 
руч них радо ва, грн ча ре њем, а 
уве че су се игра ле народ не 
игре и орга ни зо ва ла дру же ња. 
Уче сни ци кам па су бора ви ли у 
згра ди Основ не шко ле „Кокаи 
Имре“, где су има ли обез бе-
ђен дору чак, ручак и вече ру. 
Наста ва се одви ја ла у више 
учи о ни ца. 

Послед њег дана кам па одр-
жа на је све ча на при ред ба у 
холу ОШ „Кокаи Имре“ где су 
уче сни ци сво јим насту пи ма-

по ка за ли коли ко су нау чи ли на 
пре да ва њи ма. 

Циљ фести ва ла је под у ча ва-
ње деце сви ра њу на народ-
ним инстру мен ти ма попут 

цитре, фру ле, вио ли не, там бу-
ре, али и пева њу народ них 
песа ма. 

Ове годи не било је нешто 

мање деце на кам пу него што 
је то био слу чај прет ход не 
годи не.Пред сед ник МКУД 
„Сир маи Карољ“ Фло ри ан 
Вар га  ка же да је нај ве ће инте-

ре со ва ње деце било за пева-
ње и сви ра ње фру ле. 

– Камп је био одр жан у 
Основ ној шко ли „Кокаи Имре“, 

а занат ски про гра ми били су 
одр жа ни у теме рин ској Зави-
чај ној кући „Тај хаз“. Углав ном 
су уче ство ва ла деца из Јужно-
бач ког и Срем ског окру га, али 
је нај ви ше уче сни ка запра во 
било одав де из Теме ри на. 
Морам да кажем да је овај 
камп можда и један од глав-
них камо по ва за мла де цитра-
ше у целој Вој во ди ни. Пола-
зни ци су били поде ље ни на 
почет ни ке и оне који већ има-
ју неко зна ње и желе да напре-
ду ју. Нај ви ше при ја вље них 
кан ди да та је било за пева ње и 
фру лу и то су нам биле нај ве ће 
гру пе.Лепа је била атмос фе ра 
и деца су на све ча ној при ред-
би заи ста лепо сви ра ла.Пола-
зни ци ово го ди шњег кам па 
има ли су при ли ку да пока жу 
шта су нау чи ли и на Илин дан-
ским мани фе ста ци ја ма где су 
насту па ли.  – каже Вар га. 

Камп је подр жао Покра јин-
ски секре та ри јат за обра зо ва-
ње, упра ву и наци о нал не 
зајед ни це.

Т. К.

У току упис у СШ „Луки јан Мушиц ки“ 

ВЕЛИ КО ИНТЕ РЕ СО ВА ЊЕ ЗА НОВИ 
СМЕР У СШ „ЛУКИ ЈАН МУШИЦ КИ“

Навршенe основцe као сва ке и ове 
годи не нај ви ше је зани ма ло коли ко 
мора ју да “засу ку рука ве” и која је то 

мини мал на број ка бодо ва које би тре ба ло 
да доби ју за упис у жеље не обра зов не уста-
но ве. Први корак ка томе била је мала мату-
ра, а да би жеља сред њо шко ла ца била 
оства ре на, важан је сва ки осво је ни поен на 
завр шним тесто ви ма. 

У Сред њој шко ли „Луки јан Мушиц ки“ у 
Теме ри ну први упи сни круг тра јао је два 
дана, 14. и 15. јула. Путем сај та и огла сних 
табли на шко ли, обја вље на је потреб на 
доку мен та ци ја за упис. Дру ги упи сни круг је 
био наред ног дана, 16. јула, док ће тре ћи 
бити у авгу сту за она оде ље ња која нису 
попу ње на, евен ту ал но за оне уче ни ке који 
нису рас по ре ђе ни.

У сред њој шко ли у Теме ри ну, углав ном 
места у тећем кру гу има на тро го ди шњим 
занат ски сме ро ви ма као што су бра вар зава-
ри вач, опе ра тер за изра ду наме шта ја, опе-
ра тер машин ске обра де, тех ни чар зашти те 
од пожа ра и фри зер. Тако ђе, у тре ћем кру гу 
уче ни ци ће моћи да упи шу на мађар ском 
јези ку, четво ро го ди шњи смер, тех ни чар 
зашти те од пожа ра. 

Ова обра зо ва на уста но ва има ла је одлич-
ну про мо ци ју и пре зен та ци ју, о чему све до-
чи ово го ди шње инте ре со ва ње уче ни ка за 
шко лу, а пре ма речи ма дирек тор ке шко ле 
Татја не Вељ ко вић, у одно су на про шлу, 30 
уче ни ка више се упи са ло ове годи не.

– Након завр шет ка про мо ци је шко ле и 
пре зен то ва ња наших сме ро ва, ево сти гли 
смо до самог фини ша, а то је резул тат  на ше 
рекла ме и наше про мо ци је, ваше подр шке и 
подр шке фир ми које су се ода зва ле нашем 

пози ву као и подр шка коле га дирек то ра коју 
су дове ли сво је ђаке на нашу про мо ци ју.Као  
резул тат смо доби ли то да смо у одно су на 
про шлу годи ну упи са ло 30 уче ни ка више, 
одно сно 130 уче ни ка се опре де ли ло за нашу 
шко лу – са поно сом пре ци зи ра Вељ ко вић.

- Ми смо као шко ла задо вољ ни, самим 
тим што је 30 уче ни ка оста ло у општи ни 
Теме рин и неће се деца мучи ти са неким 
путо ва њи ма, пре во зи ма, ста вља ти поро ди цу 
на тро шак, већ оста ју овде на свом тере ну. 

Коли ко ова шко ла ослу шку је потре бе 
деце, роди те ља, инте ре со ва ње при вре де и 
иде у корак са вре ме ном, гово ри чиње ни ца 
да је ове годи не уве ден нови смер елек тро-
тех ни чар рачу на ра који је попу њен и то са 
вео ма висо ким резул та ти ма.

– Мора те увек бити у току и ослу шки ва ти 
децу као и мишље ња роди те ља. И сама 
имам сре до њо школ це и без обзи ра где 

живе и у којој су шко ли, али ослу шку ју ћи 
њихо ве при че и при че њихо вих при ја те ља, 
као и роди те ље са који ма раз го ва рам и дру-
жим се, тако ђе и у овој општи ни сма трам да 
је елек тро тех ни ка нешто без чега се не 
може. Брзо смо то изве ли и уве ли нови 
смер. Нисмо оче ки ва ли да ће бити тако 
добро при мљен, јер ипак људи се доста боје 
нови на. Тако да сам ја она ко баш пози тив но 
и при јат но изне на ђе на тиме да су уче ни ци 
попу ни ли тај смер и то са врло висо ким 
резул та ти ма. То нису биле неке тре ће, пете 
жеље, већ прве. Еле тро тех ни чар има 87,52 
бода – наво ди Вељ ко вић.

Ове годи не СШ „Луки јан Мушиц ки“ упи са-
ло је око 80 одсто ђака  из општи не Теме рин. 
Док су оста ли уче ни ци из Бече ја, Новог 
Сада, Каћа, Бач ког Гра ди шта, Србо бра на 
итд.

С. К.

УКУП НО УПИ СА НО
130 УЧЕ НИ КА
ОВЕ годи не мату ран ти су могли да у 

теме рин ској сред њој шко ли упи шу 
осам обра зо ва них про фи ла.  Укуп но 
130 учен ка се одлу чи ло за СШ „Луки јан 
Мушиц ки“ за сме ро ве као што су гим-
на зи ја општи тип (26 уче ни ка), финан-
сиј ско - рачу но вод стве ни тех ни чар (30 
уче ни ка), тех ни чар зашти те од пожа ра 
на мађар ском јези ку (7 уче ни ка), елек-
тро тех ни чар рачу на ра (30 уче ни ка), 
фри зер (11 уче ни ка), опе ра тер за изра-
ду наме шта ја, дуал но,(5 уче ни ка), бра-
вар зава ри вач, дуал но (7 уче ни ка), опе-
ра тер машин ске обра де реза њем, дуал-
но, (7 уче ни ка) иау то ме ха ни чар на 
мађар ском јези ку (8 уче ни ка).

– Про шла  су два упи сна кру га, наста вак упи са у авгу сту за оде ље ња која нису попу ње на
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АКТУЕЛНО АКТУЕЛНО

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

Одр жа не Илин дан ске мани фе ста ци је од 15. до 23. јула

ИЛИН ДАН СКЕ РАДО СТИ
УЛЕП ША ЛЕ ТЕМЕ РИН СКО ЛЕТО

– Про грам обе ле жа ва ња вели ког пра зни ка теме рин ских Мађа ра тра јао девет дана – Илин дан се 
већ неко ли ко годи на обе ле жа ва и као Дан Прве МЗ Теме рин – Гра ђа ни ужи ва ли у раз ли чи тим садр-
жа ји ма

Илин дан ске мани фе ста ци је, пово дом 
Илин да на, који се сла ви и као Дан 
Прве МЗ Теме рин, ове годи не одр жа-

не су од 15. до 23. јула, а ско ро сва ког дана 
 би ле су орга ни зо ва не раз ли чи те актив но-
сти у који ма су под јед на ко ужи ва ли сви 
гра ђа ни општи не Теме рин, као и гости из 
дру гих места. 

Тих дана посе ти о ци су могли да погле да-
ју  и зло жбе, пра те пре да ва ња, уче ству ју у 
так ми че њи ма попут гађа ња гли не них голу-
бо ва и рибо ло ва за децу, погле да ју пред-
ста ву, при су ству ју про мо ци ји књи ге, опро-
ба ју се у стре ли чар ству или пак ужи ва ју у 
музи ци. Садр жа ја је било на пре тек и за све 
узра сте, а Теме рин је тих дана био место 
дру же ња, радо сти, раз ли чи тих ига ра и 
актив но сти. 

Све ча но обе ле жа ва ње Илин да на било је 
20. јула, а про грам је почео у раним јутар-
њим часо ви ма сим бо лич ним пушта њем 
голу бо ва писмо но ша, након чега је кре ну ла 
тра ди ци о нал на шет ња кроз цен тар Теме-
ри на. 

Вели ки број гра ђа на  је са посеб ним инте-
ре со ва њем гле да о  све ча ну повор ку која се 
кре та ла од помоћ ног тере на ТСК-а, кроз 

Ули цу Пете фи Шан до ра и Ново сад ску ули-
цу, до Паро хиј ске цркве „Све та Роза ли ја“, 
због чега је сао бра ћај у те две ули це био 
крат ко трај но обу ста вљен.  

У тој коло ни могли су се виде ти људи раз-
ли чи те ста ро сне доби обу че ни у народ не 
ношње, оде ла, уни фор ме, како се возе 
фија ке ри ма, јашу коње или пеша че, док су 
оку пље ни гра ђа ни мобил ним теле фо ни ма 

или фото а пра ти ма поку ша ва ли да ове ко ве-
че те лепе момен те. 

Пред сед ник Скуп шти не општи не Теме-
рин Роберт Пастор освр нуо се на завет који 
тра је већ више од 160 годи на. 

– Ово је нај ве ћи пра зник теме рин ских 
Мађа ра. Први писа ни пода ци о Теме ри ну 
наста ли су пре 690 годи на, када је било 12 
дома ћин ста ва. Наш народ се заве то вао да 
на Илин дан неће ради ти, већ ићи у цркву и 
моли ти се Богу, зато што је прех тод не две 
годи не град и невре ме уни шти ло ком плет-
не усе ве. И ево та тра ди ци ја посто ји и дан 
данас и мислим да је то јед на од нај ду жих 
тра ди ци ја у целој Вој во ди ни. Теме рин је 
увек био пољо при вред но орјен ти сан и то 
може те виде ти и у овој повор ци. 

Пастор је нагла сио да му је посеб но дра-
го што је дошло вре ме када се мла ди све 
више вра ћа ју сво јим коре ни ма. 

– Како Евро па одла зи у стран пу ти цу, тако 
се све више мла дих вра ћа сво јим коре ни-
ма, што ми је изу зет но дра го. То се одно си 
и на наше сугра ђа не срп ске наци о нал но-
сти. Ми тре ба да се држи мо тра ди ци је и 
сво га, а Евро па нека иде где она жели.  

Слу же њу све ча не мисе при су ство вао је и 

ИСТО РИ ЈАТ ПРО СЛА ВЕ 
ИЛИН ДА НА
НА Дан Све тог Или је 20. јула, дав не 

1853. годи не, град и олу ја пот пу но су 
уни шти ли теме рин ске њиве и озбиљ но 
угро зи ли егзи стен ци ју ста нов ни штва. 
Након тога Мађа ри су тај датум одре ди-
ли као сво ју сла ву и дали завет да ће 
убу ду ће тог дана оста вља ти сво је ала те 
у сред жетве, како би ишли у цркву да 
се моле. Тај завет пре но си ли су са гене-
ра ци је на гене ра ци ју и обе ле жа ва се и 
дан данас као један од нај ве ћих пра-
зни ка теме рин ских Мађа ра. 

пред сед ник Општи не Теме рин Мла ден 
Зец.

– Са сво јим сарад ни ци ма при су ство вао 
сам све ча ној миси пово дом Илин да на, који 
у Теме ри ну обе ле жа ва ју наше ком ши је 
Мађа ри. Ова мани фе ста ци ја се обе ле жа ва 
већ 169 годи ну заре дом и вео ма је бит но за 
један народ да негу је сво ју тра ди ци ју и 
оби ча је због свог опстан ка – том при ли ком 
рекао је Зец. 

Међу оку пље ни ма била је и чла ни ца 
Општин ског већа заду же на за ресор обра-
зо ва ња Иза бе ла Урбан која је нагла си ла 
зна чај обе ле жа ва ња овог дана. 

– Без  об зи ра што је ово пра зник мађар-
ске наци о нал не мањи не, ово је и пра зник 
села, па сви наши гра ђа ни могу да ужи ва ју 
у мани фе ста ци ја ма попут ове. Цео овај 
дога ђај је орга ни зо ван зато што су наши 
пре ци дав но дали завет да се Илин дан обе-
ле жа ва на ова кав начин. Веру ју ћи у Бога и 
веру ју ћи у сво је свет це, без  об зи ра које смо 
наци је, усли ши ће се наше мол бе, биће 
добрих усе ва, рода и доброг пло да па ће и 
сви ма нама зајед но бити добро – закљу чу је 
 И за бе ла.

Теме рин ски Мађа ри након шет ње оба ве-
зно при су ству ју Све ча ној миси у цркви, а 
теме рин ски римо ка то лич ки жуп ник Тибор 
Селе ши  о бја шња ва зашто је важно окре ну-
ти се Богу. 

– Овај дан је један од нај зна чај ни јих овде 
у Теме ри ну, зато што је 1853. годи не на овај 
дан олу ја опу сто ши ла ово место, након 
чега су људи на пред лог све ште ни ка одлу-
чи ли да овај дан буде посе бан и Богу 
посве ћен. Богу се тре ба при бли жа ва ти, тра-
жи ти га и при ми ти у сво је срце, зато што је 
живот сасвим дру га чи ји када живи мо са 
Богом. Дока за ло се упра во на овом при ме-

ру да када му посве ти мо вре ме и дан, зауз-
врат доби је мо његов бла го слов – пору чу је 
за „Наше нови не“ римо ка то лич ки жуп ник. 

Глав ни орга ни за тор Илин дан ских мани-
фе ста ци ја је Прва МЗ Теме рин. Ове годи не 
за про сла ву овог дога ђа ја издво је но је 1.2 
мили о на дина ра. Секре тар месне зајед ни-
це Фло ри ан Вар га рекао нам је да мани фе-
ста ци ја јесте тра ја ла дуже, али је било и 
више садр жа ја.

– Морам да кажем да је ове годи не 
мани фе ста ци ја тра ја ла дуже и да је за сва-
ко га било поне што у чему је могао да ужи-
ва. Гости су били из Ја са па ти ја, Ђера соњ фе, 
Јанош хал ме, али су ту пре те жно ипак уче-
ство ва ли наши људи одав де, због чега ми је 
посеб но дра го.Вео ма сам задо во љан како 

је све про те кло и што се тиче свих про гра ма 
били су добри и зани мљи ви. Посе ће ност је 
била вели ка и мислим да су се гра ђа ни 
лепо заба ви ли. 

У про гра му су уче ство ва ли Удру же ње 
зана тли ја и пред у зет ни ка, Удру же ње за 
очу ва ње тра ди ци је „Хунор“, Дру штво љуби-
те ља баште, Удру же ње спорт ских рибо ло-
ва ца „Караш“, Ловач ко дру штво „Фазан“, 
КУД „Сир маи Карољ“ Теме рин и ТАКТ. 

Про грам су упот пу ни ли и Удру же ње пче-
ла ра „Сиге ти Шан дор“, Удру же ње башто ва-
на, Коњич ко удру же ње за очу ва ње тра ди-
ци је „Сече њи Иштван“, Удру же ње „Бол дог 
Гизе ла“, Удру же ње узга ји ва ча голу бо ва 
писмо но ша, као и број ни поје дин ци.

Т. К.
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је Кола ре вић, као неко ко је био дуги низ 
годи на пред сед ник нашег Умет нич ког 
саве та, више није међу нама. Сто га на 
неки начин ову ликов ну коло ни ју посве ти-
ли смо њему – наста вља Про лић. - Циљ 
ликов не коло ни је је упра во шире ње збир-
ке умет нич ких радо ва које посе ду је мо и 
које наши гра ђа ни има ју при ли ке да виде 
сва ке наред не годи не на изло жби коју 
орга ни зу је мо у току ликов не коло ни је.
Сва ка ко да је ово јед на лепа при ча, у којој 
ква ли тет ни и тален то ва ни људи у при јат-
ном амби јен ту ства ра ју вред на и аутен тич-
на дела, која оста ју у насле ђу нашег Кул-
тур ног цен тра.

На Ликов ној коло ни ји „Јегрич ка“, за 
више од јед не деце ни је, уче ство вао је 
вели ки број умет ни ка, ства ра ју ћи међу-
народ ну колек ци ју умет нич ких дела и кре-
а тив них ску по ва умет ни ка из раз ли чи тих 
места. Међу њима има оних који већ тра-
ди ци о нал но уче ству ју дуги низ годи на на 
ликов ној коло ни ји „Јегрич ка“, као што је 
Соња Бре гун која више и не бро ји коли ко 
пута је била уче сник.

– Дуги низ годи на уче сни ца сам на 
Ликов ној коло ни ји „Јегрич ка“, што ми је 
част, јер је то сре ди на која је мени бли ска. 
Захва љу јем се орга ни за то ри ма на пози ву. 
Желим да кажем да ми је дра го сва ки пут 
кад овде дођем, јер инспи ра ци ју нађем у 
при ро ди, у овим пре див ним боја ма све-
тло сти, овим лет њим тре ну ци ма и амби-
јен ту. Тако ђе, дра го ми је што су при сут ни 
позна ти људи који су већ поста ли заштит-
ни знак ликов не коло ни је, али је сти гло и 
ново осве же ње. Позва ни су и нови сли ка-
ри, који су сво јим радо ви ма обо га ти ли ову 
сери ју сли ка – закљу чу је Соња Бре гун, 
сли кар ка из Ђур ђе ва.

Међу умет ни ци ма су и они који су се 
први пут овде нашли као што је Ми лош 

Осто јић, сли кар из Шида, који не кри је 
сво је пози тив не импре си је пово дом амби-
јен та у којем ства ра сво ја дела.

– На ову ликов ну коло ни ју дола зим први 
пут и ути сци су фан та стич ни. Заи ста и пре-
део и при ро да, све је инспи ра тив но. Тако-
ђе и коле ге умет ни ци који се нала зе на 
овој ликов ној коло ни ји су као људи и као 
коле ге вео ма зани мљи ви и све ово нека ко 
инспи ри ше да ура ди мо зани мљи ве и 
инте ре сант не сли ке – обја шња ва  О сто јић.

Мари јан Мајин, умет ник из Новог Сада 

 дру ги пут уче ству је на ликов ној коло ни ји и 
има само речи хва ле о орг на и за ци ји коло-
ни је. 

– Дру ги пут сам на овој ликов ној коло-
ни ји. Импо зант на је јако и по пита њу орга-
ни за ци је и амби јен та. Јако је лепо што у 
коло ни ји има раз ли чи тих ауто ра  по пита-
њу про фе си је и сти ло ва. Мислим да је то 
дра го це но за све који смо овде у интер ак-
ци ји иде ја, погле да на живот и сли кар ство. 
Немам про блем да замо лим коле ге да ми 
помог ну да оста ве неки свој оти сак на 
мојој сли ци, тако да махом су моје сли ке 
да кажем колек тив ног карак те ра, али зато 
има ју јед ну лепу енер ги ју – закљу чу је 
Мајин. 

С. Коса но вић

АКТУЕЛНО АКТУЕЛНО

Ликов на коло ни ја „Јегрич ка 2022“ одр жа на у хоте лу „Моја чар да“ од 21. до 24. јула

ЈЕГРИЧ КА КАО ИНСПИ РА ЦИ ЈА 
УМЕТ НИ КА

Умет нич ка дела ства ра ло 16 умет ни ка из раз ли чи тих кра је ва Срби је - Отво ре на изло жба сли ка 
„Јегрич ка 2021“, посе ти о ци могу да погле да ју умет нич ке радо ве до поло ви не авгу ста – „Јегрич ка 
2022“ посве ће на умет ни ку Дими три ју Кола ре ви ћу

Јул месец је за општи ну Теме рин био 
месец вели ких мани фе ста ци ја, а јед на 
од њих је сва ка ко и Ликов на коло ни ја 

„Јегрич ка 2022“. Овај дога ђај се тра ди ци о-
нал но одржава сва ке годи не у јулу и оку-
пља умет ни ке из раз ли чи тих кра је ва, који 
у при род ном амби јен ту ства ра ју умет нич-
ка дела. 

Четво ро днев на ликов на коло ни ја 
“Јегрич ка 2022” поче ла је 21, а завр ши ла 
се 24. јула у хоте лу „Моја чар да“ на оба ли 
Јегрич ке.

У спе ци фич ној сре ди ни умет нич ка дела 
ства ра ло је 16 умет ни ка из Бео гра да, 
Новог Сада, Ђур ђе ва, Врд ни ка, Румен ке, 
Шида, Косо ва и Мето хи је, Срем ске Митро-
ви це, Пче ла ре ва, Бач ког Јар ка и Теме ри на. 
Сви су били у оба ве зи да оста ве бар по 
један рад Кул тур ном цен тру „Луки јан 
Мушиц ки“, а радо ви наста ли током коло-
ни је биће изло же ни сле де ће годи не на 
отва ра њу наред не ликов не коло ни је.

Уче сни ке ликов не коло ни је бира Умет-
нич ки савет Кул тур ног цен тра „Луки јан 
Мушиц ки“, а чла ни ца саве та ака дем ска 
сли кар ка Сне жа на Ман дић, исти че да ће 
се тру ди ти да задр жи ниво и ква ли тет 
коло ни је који је гра дио њен отац.

– Од кад коло ни ја посто ји селек тор 
коло ни је био је мој отац, ака дем ски сли-
кар Дими три је Кола ре вић, који нас је све 
пре ра но напу стио али нам је оста вио 
њего ве иде је и визи је веза не за буду ћи 
имиџ и карак тер наше коло ни је. Тру ди ла 
сам се да задр жи мо ниво и ква ли тет коло-
ни је који је годи на ма гра дио мој отац, 
бира ју ћи да уче сни ци коло ни је буду као 

што је и сам гово рио добри сли ка ри и 
људи. Осим овог наче ла,  спро ве ла сам 
још јед ну иде ју а то је да ово га пута осве-
жи мо састав уче шћем мла дих умет ни ка и 
на тај начин уне се мо нову енер ги ју, али и 
нове умет нич ке токо ве у нашу коло ни ју – 
са задо вољ ством дода је Ман дић.

Орга ни за тор ове мани фе ста ци је је Кул-
тур ни цен тар „Луки јан Мушиц ки“, а в.д. 
дирек то ра  Бо жи дар Про лић исти че зна чај 
ове мани фе ста ци је за уна пре ђе ње кул тур-
них дога ђа ја у нашој општи ни, али и шире-
ње збир ке умет нич ких радо ва које посе-
ду ју.

– Ликов на коло ни ја је јед на од наших 
нај зна чај них мани фе ста ци ја, коју тра ди-
ци о нал но већ дуги низ годи на орга ни зу је-
мо овде на Јегрич кој. Нажа лост, Дими три-

ОТВО РЕ НА ИЗЛО ЖБА СЛИ КА „ЈЕГРИЧ КА 2021“
УМЕТ НИЧ КА дела која су ства ра на 

про шле годи не на Ликов ној коло ни ји 
„Јегрич ка 2021“, ове годи не изло же не 
су у гале ри ји Кул тур ног цен тра „Луки јан 
Мушиц ки“ у Теме ри ну. Ова изло жба је 
ото вре на 22. јула, а отво ри ла је ака дем-
ска сли кар ка Сне жа на Ман дић.Посе ти-
о ци могу да је погле да ју до поло ви не 

авгу ста. Нај ви ше радо ва могу да виде 
од Дими три ја Кола ре ви ћа, умет ни ка 
који је био дуги низ годи на пред сед ни-
ка Умет нич ког саве та, а који нажа лост 
више није међу нама. Сто га је ова 
ликов на коло ни ја била посве ће на 
њему, за све што је учи нио и допри нео 
у умет но сти.

УЧЕ СНИ ЦИ
ЛИКОВ НЕ КОЛО НИ ЈЕ 
„ЈЕГРИЧ КА 2022“
УМЕТ НИ ЦИ који су уче сни ци ликов не 

коло ни је „Јегрич ка 2022“ су: Сне жа на 
Ман дић, Вик тор Зуб ко, Соња Бре гун, 
Кон стан тин Гушић, Раду ле Бошко вић, 
Љуп ка Ерг, Јован Арам би шић, Горан 
Михај ло вић, Ана то лиј Ива кин, Милош 
Осто јић, Дани ло Вук са но вић, Алек сан-
дар Лукић, Вери ца Чупић, Ненад Игња-
тов, Мари јан Мајин и Ненад Костић. 

Тех ни ке које су засту пље не на овом 
сази ву ликов не коло ни је су уље на плат-
ну, акрил, аква рел, док су моти ви који 
пре о вла ђу ју пеј за жи, мртва при ро да и 
апстрак ци ја.
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КУЛТУРА АКТУЕЛНО

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

Кон церт посве ћен недав но пре ми ну лом Недељ ку Мале ше ви ћу, музи ча ру и вели ком хума ни тар цу из Сири га

ЉУДИ ВЕЛИ КОГ СРЦА
СЕ НЕ ЗАБО РА ВЉА ЈУ

Мемо ри јал ни рок кон-
церт под нази вом 
„При ја те љи за Неђу“ 

биће одр жан 6. авгу ста у 19 
часо ва у Основ ној шко ли „Дани-
ло Зеле но вић“ у Сири гу у част 
недав но пре ми ну лог Недељ ка 
Мале ше ви ћа, који је био позна-
ти локал ни музи чар и вели ки 
хума ни та рац, због чега су га 
мешта ни Сири га, али и окол них 
места, изу зе то пошто ва ли и 
цени ли. 

Кон церт је и хума ни тар ног 
карак те ра, јер је Недељ ко ва 
жеља била да орга ни зу је свир-
ку, а при ку пље на сред ства би 
била наме ње на малој Оли ве ри 
Шево из Сири га, како би могла 
да наста ви сво ју тера пи ју и 
доби је шан су за бољи живот. 
Нажа лост, он није имао при ли-
ку да га сам орга ни зу је, али су 
чла но ви из њего ве музич ке гру-
пе „Аку стик бенд“ као и његов 
дуго го ди шњи при ја тељ Зоран 
Савић дошли на иде ју да напра-
ве кон церт у њего во име и 
испу не њего ву вели ку жељу да 
помог не Оли ве ри. 

– Неђо и ја смо дуго го ди шњи 

дру га ри и при ја те љи. Спорт је 
нешто што нас је увек пове зи ва-
ло, зајед но смо игра ли фуд бал, 
увек смо зајед но гле да ли и 
посе ћи ва ли утак ми це. Што се 
музи ке тиче ту нисам био стру-
чан, али сам увек дола зио на 
њего ве свир ке и кон цер те. 
Нажа лост, изгу би ли смо га, био 
сам у том тре нут ку са њим и 
буквал но ми је умро на рука ма, 
због чега ми је било још теже. 

Желео сам да орга ни зу је мо дан 
који ће бити спорт ско-музич ки 
дан у њего ву част и да то обе ле-
жи мо наред не годи не. Нарав но 
оба ве зно би био хума ни тар ног 
карак те ра, како је он и хтео – 
при ча Савић. 

– Њего ви дру га ри из бен да су 
ме пред у хи три ли, кон так ти ра-
ли су ме и пред ло жи ли да 
њихо ва и моја иде ја буде реа-
ли зо ва на ове годи не. Нарав но 

при стао сам одмах и при пре ма-
мо кон церт за 6. август у основ-
ној шко ли у Сири гу. Све што 
буде мо при ку пи ли то ћемо 
наме ни ти малој Ољи, нашој 
сугра ђан ки.

Он је том при ли ком позвао 
све људе доброг срца и пошто-
ва о це Недељ ко вог лика и дела 
да дођу и уве ли ча ју овај дога-
ђај, а тим и дају допри нос и 
помог ну малој Оли ве ри. 

– Пози вам све људе да дођу 
да се дру жи мо са Неђом и 
њего вом музи ком и да на тај 
начин помог не мо нашој малој 
сугра ђан ки Ољи и тиме испу ни-
мо њего ву жељу – пору чу је 
Савић. 

Недељ ко Ђукић је музи ком 
почео да се бави још у школ-
ским дани ма зајед но са сво јим 
дру го ви ма из кра ја. У сво јој 
дуго го ди шњој музич кој кари је-
ри обра зо вао је и помо гао мно-
гој деци у Сири гу и усме рио их 
да се баве музи ком. И дан 
данас та деца сви ра ју и биће 
уче сни ци хума ни тар ног кон-
цер та, зака за ног за 6. август. 

Т. К.

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

Општи на Теме рин дома ћин Цен трал ног  е вроп ског купа у стре ли чар ству 

НАЈ ВЕ ЋИ ОВО ГО ДИ ШЊИ
ИНТЕР НА ЦИ О НАЛ НИ ТУР НИР
У СРБИ ЈИ ОДР ЖАН У СИРИ ГУ

Цен трал ни европ ски куп у стре ли чар-
ству одр жан је 2. јула у Сири гу на фуд-
бал ском ста ди о ну у орга ни за ци ји 

стре ли чар ског клу ба „Castle Archery“ из 
Теме ри на. 

Уче шће су узе ли нај бо љи јуни о ри и сени-
о ри у стре ли чар ству из раз ли чи тих зема ља 
Евро пе - Хрват ске, Мађар ске, Сло ве ни је, 
Сло вач ке, Кипра, Аустри је и нарав но Срби-
је. Тог дана Сириг је био цен тар деша ва ња, 
а ово так ми че ње оку пи ло је вели ки број 
так мча ра. 

Коли ко је овај дога ђај велик не само за 
Теме рин, већ и за целу Срби ју гово ри пред-
сед ник Стре ли чар ског саве за Срби је Дра ган 
Сви ла но вић. 

– Тре ћи ово го ди шњи тур нир са Цен трал-
ног европ ског купа је нај ве ћи тур нир ове 

годи не у Срби ји. Оно што је инте ре сант но 
да је ово тре ћи тур нир ове годи не, а кон ку-
рец ни ја је изу зет но вели ка. Мно го је побед-
ни ка са првог и дру гог тур ни ра, који има ју 
вели ки број бодо ва. На овом тур ни ру се на 
неки начин одлу чу је побед ник. Упр кос томе 
што је пре о ста ло још два тур ни ра у Сло вач-
кој и Мађар ској, ово је пре лом на тач ка за 
так ми ча ре, ко ће ску пи ти нај ви ше бодо ва.  
Дога ђај попут овог је пре леп за срп ско стре-
ли чар ство – наводи Свилановић.

Пред сед ник стре ли чар ског клу ба „Castle 
Archery“ Бела Вар га  о бја снио нам је како се 
запра во одви ја ово так ми че ње и како се 
бира побед ник. 

– Ово је так ми че ње „out do or” мет но стре-
ли чар ство, где так ми ча ри пуца ју на 70 мета-
ра, мла ђе кате го ри је истим луком пуца ју на 

60 мета ра, док се сло же ним луком пуца на 
50 мета ра. Так ми че ње се оди гра ва у два 
полу вре ме на, а у сва ком се пуца по 36 стре-
ла. На осно ву те листе иде се даље у ели ми-
на ци о не бор бе и на кра ју дола зи мо до 
побед ни ка – пре ци зи ра Вар га. 

Да је у живо ту само потреб на воља, жеља 
и упор ност да би сво је жеље пре то чи ли у 
ствар ност све до чи и наша пара о лим пиј ка 
Дра га на Бач ко. Она је рође на без гор њих 
екс тре ми те та, али је то не спре ча ва да се 
поред теквон да, поч не бави ти и стре ли чар-
ством, па је тако узе ла уче шће и на овом 
тур ни ру. 

– Дру ги пут сам овде и изу зет но ми је 
дра го што сам ту. Ина че, стре ли чар ство тре-
ни рам од 2019. годи не. Пре тога сам тре ни-
ра ла теквон до, свет ски сам првак у пара те-
квон ду. Нарав но, био ми је циљ да одем на 
пара о лим пиј ске игре у Токио 2020. годи не, 
али има ју ћи у виду да нема пара о лим пиј ске 
катер го ри је када је реч о теквон ду, одлу чи-
ла сам се за стре ли чар ство. Циљ ми је да 
одем на Европ ско првен ство које ће бити 
ове годи не у авгу сту и нарав но осво јим 
меда љу. Сле де ћи циљ је и Свет ско првен-
ство, онда и пара о лим пиј ске игре у Пари зу 
2024. годи не –кроз осмех при ча Дра га на. 

Можда вам се чини да је стре ли чар ство, 
позна то и као вите шка вешти на, више 
мушки спорт, међу тим све више се за њега 
инте ре су ју и жене. Нај бо ље од све га је што 
за овај спорт нема огра ни че ња, јер се њиме 
могу бави ти ста ри ји, па чак и деца. 

Т. К.
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КОНКУРС КОНКУРС

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

расписује

ЈАВНИ КОНКУРС
за суфинансирање мера енергетске санације, породичних кућа и станова које се односе на унапређење
термичког омотача, термотехничких инсталација и уградње соларних колектора за централну припрему

потрошне топле воде на територији општине Темеринза 2022. годину
I. ПРЕДМЕТ И МАКСИМАЛНА ВИСИНА БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА

ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ
 

Предмет суфинансирања обухвата следеће МЕРЕ енергетске ефикасности: 

1) заменa спољних прозора и врата и других транспарентних елемената 
термичког омотача са одговарајућим термичким својствима према негрејаним 
просторијама, ЗА ПОРОДИЧНЕ КУЋЕ И СТАНОВЕ
Ова мера обухвата и пратећу oпрему за прозоре/врата, као што су окапнице, 
прозорске даске, ролетне, капци и др, као и пратеће грађевинске радове на 
демонтажи и правилној монтажи прозора/врата, као што је демонтажа старих 
прозора/врата и одвоз на депонију, правилна монтажа прозора, обрада око 
прозорa/врата гипс-картон плочама, глетовање, обрада ивица и кречење око 
прозора/врата са унутрашње стране зида 
Удео средства подстицаја износи максимално 50% од вредности укупне 
инвестиције са ПДВ-ом по појединачној пријави, а максимално 140.000,00 
динара са ПДВ-ом.
Неопходно је да буду испуњени следеће критеријуми енергетске ефикасности: 
1) Спољна столарија са следећим минималним техничким карактеристикама 
(U-коефицијент прелаза топлоте):
- U≤ 1,5 W/m2K за прозоре и балконска врата
- U ≤ 1,6 W/ m2K за спољна врата
4) набавка и  инсталација котлова на природни гас, грејачa простора, или 
замена постојећег грејача простора (котао или пећ) ефикаснијим, за 
ПОРОДИЧНЕ КУЋЕ И СТАНОВЕ
Удео средства подстицаја износи 50% од вредности укупне инвестиције са 
ПДВ-ом по појединачној пријави, а максимално  85.000,00 динара са ПДВ-ом.
Неопходно је да буде испуњен следећи критеријум енергетске ефикасности:

- минимални степен корисности котла (грејача простора) на  природни гас 
износи 90%.
5) набавка и  инсталација котлова на биомасу (дрвни пелет, брикет, сечка), 
грејачa простора, или замена постојећег грејача простора (котао или пећ) 
ефикаснијим, ЗА ПОРОДИЧНЕ КУЋЕ И СТАНОВЕ
Удео средства подстицаја износи 50% од вредности укупне инвестиције са 
ПДВ-ом по појединачној пријави, а максимално 110.000,00 динара са ПДВ-ом 
за котлове на биомасу (пелет и сечка).
Неопходно је да буде испуњен следећи критеријум енергетске ефикасности:

- минимални степен корисности котла (грејача простора) на биомасу (дрвни 
пелет, брикет, сечка) износи 85%.

6) замена постојеће или уградња нове цевне мреже, грејних тела-радијатора 
и пратећег прибора, за ПОРОДИЧНЕ КУЋЕ И СТАНОВЕ - за ову меру се може 
конкурисати само заједно са мером замене постојећег грејача простора (котао 
или пећ) ефикаснијим из става 1. тачка 4) или 5), овог одељка.
Удео средства подстицаја износи 50% од вредности укупне инвестиције са 
ПДВ-ом по појединачној пријави, а максимално 120.000,00 динара са ПДВ-ом.
7) набавка и уградње топлотних пумпи и пратеће инсталације грејног система 
(грејач простора или комбиновани грејач) ЗА ПОРОДИЧНЕ КУЋЕ.

Удео средства подстицаја износи 50% од вредности укупне инвестиције са 
ПДВ-ом по појединачној пријави, а максимално 250.000,00 динара са ПДВ-ом
8) набавка и уградње соларних колектора у инсталацију за централну 
припрему потрошне топле воде за грејање санитарне потрошне топле воде и 
пратеће инсталације грејног система ЗА ПОРОДИЧНЕ КУЋЕ.
Укупан износ средстава подстицаја која се додељују за ову меру, представља 
мањи износ од:
(1) 50% од вредности укупне инвестиције са ПДВ ом, а максимално  140.000,00 
динара са ПДВ-ом, и;
(2) износа  који се добија множењем количине топле воде из достављене 
профактуре, са  износом од 650,00 динара са ПДВ-ом. 
 Домаћинстава (за породичне куће и станове) не могу да конкуришу за више од 

једне мере енергетске ефикасности из овог одељка, осим за меру из става 1. тач. 
10) овог одељка.

Укупно планирана средства које Општина Темерин заједно са средствима 
Управе за подстицање и унапређење енергетске ефикасности додељује путем 
овог конкурса износе 10.500.000,00 милиона динара,

Додатни услови за доделу средстава подстицаја за енергетску санацију 
стамбених објекта:

Двојни објекти различитих власника као и објекти у низу третирају се као 
засебни објекти.

За мере из става 2. тач 1) овог одељка средства се неће одобравати за 
набавку и уградњу појединачних прозора и врата. Средства се неће одобравати 
за набавку улазних врата стамбених објеката која нису у директној вези са 
грејаним простором.

За стамбене објекте са више етажа једног власника, средства се могу 
користити за замену столарије на једној или свим етажама с тим да замена 
столарије на свакој од етажа мора бити комплетна.

Власници појединачних етажа у стамбеном објекту подносе појединачне 
пријаве за замену столарије.

II КОРИСНИЦИ СРЕДСТАВА

Kорисници бесповратних средстава су домаћинства изузев: 
1) власника посебних делова стамбено-пословног објеката који не служе за 

становање;
2) власника стамбених објеката који су у претходне две године после 

достављања Решења о додели бесповратних средстава за сличне активности 
одустали од спровођења активности. 

III УСЛОВИ ПРИЈАВЕ НА КОНКУРС

Право учешћа на конкурсу имају домаћинства која станују у породичним 
кућама и становима  испуњавају следеће услове:
1) да је подносилац пријаве:

1) власник објекта, или   
2) ако подносилац пријаве није власник, онда да подносилац пријаве има 
пријаву боравка на адреси објекта за који подноси пријаву, и тада је 
потребно уз пријаву поднети писану сагласност власника објекта

2) да је објекат настањен и уз пријаву приложити копију рачуна за електричну 
енергију где се види да је потрошња електричне енергије  у објекту  у 
претходном месецу минимално 30 kwh.  

3) не прихватају се трошкови радова, набавке материјала и опреме који настану 
пре првог обиласка Комисије за преглед и оцену поднетих захтева за 
суфинансирање пројеката енергетске ефикасности.
Уколико има више од једног власника породичне куће, потребно је доставити 

сагласност осталих власника приликом пријаве.

Уколико подносилац пријаве није власник породичне куће, потребно је 
доставити сагласност власника.

IV НЕПРИХВАТЉИВИ ТРОШКОВИ

Не прихватају се трошкови радова, набавка материјала и опрема који настану 
пре првог обиласка Комисије за преглед и оцену поднетих захтева за 
суфинасирање пројеката енергетске ефикасности. 

Неприхватљиви трошкови – Трошкови који неће бити финансирани јавним 
конкурсом из буџета Општине Темерин су:
1) Трошкови који су у вези са набавком опреме: царински и административни 

трошкови
2) Трошкови у вези са одобравањем и спровођењем кредитног задужења: 

трошкови одобравања кредита, трошкови камата, трошкови кредитног 
бироа, трошкови осигурања кредита и сл.

3) Рефундација трошкова за већ набављену опрему и извршене услуге (плаћене 
или испоручене)

4) Набавка опреме коју подносилац захтева за бесповратна средства сам 
производи или за услуге које  подносилац захтева сам извршава 
Други трошкове који нису у складу са мерама енергетске санације.

V ОБАВЕЗНА ДОКУМЕНТАЦИЈА УЗ ПРИЈАВУ НА ЈАВНИ КОНКУРС

Пријава коју на јавни конкурс подносе домаћинства (за породичне куће и 
станове) нарочито садржи:
1) потписан и попуњен Пријавни образац за суфинасирање мера енергетске 

ефикасности (Прилог 1)  са попуњеним подацима о мери за коју се конкурише 
и о стању грађевинских (фасадних) елемената и грејног система објекта;

2) изјава о члановима домаћинства са фотокопијом личних карата за сваког 
члана домаћинства са јасно видљивом адресом становања;

3) фотокопије личних карата или очитане личне карте за сва физичка лица која 
живе на адреси породичне куће за коју се подноси пријава. За малолетне 
лица доставити фотокопије здравствених књижица / Уверење о пребивалишту 
издато од стране МУП;

4) фотокопију рачуна за утрошену електричну енергију за стамбени објекат за 
који се конкурише за последњи месец, ради доказа да се живи у пријављеном 
стамбеном објекту о (препоручује се да минимална потрошња не може бити 
мања од 30 kWh месечно);

5) потврда о могућности прикључења на гасоводну мрежу за меру набавке 
котла на гас (за набавку котла на природни гас);

6) извод из листе непокретности којим се доказује легалност објекта и 
власништво  (лист се издаје код нотара или из катастра);

7) предмер и предрачун� профактура за опрему са уградњом издата од 
привредног субјекта са листе директних корисника (привредних субјеката)  
(Прилог 2) коју је објавила Општина Темерин;

8) потписана изјава о сагласности да орган за потребе поступка може извршити 
увид, прибавити и обрадити податке о чињеницама о којима се води 
службена евиденција, а који су неопходни у поступку одлучивања. (Прилог 3)

VI ПРЕУЗИМАЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ЈАВНИ КОНКУРС

Конкурсна документација за Јавни конкурс може се преузети на интернет 
страници Општине Темерин, или на пријавници Општинске управе Темерин и 
садржи:
1) Комплетан текст Јавног конкурса,
2) Прилог 1 - за грађане - Пријавни образац и образац о стању породичних кућа 

и станова 
3) Прилог 2 - Листа привредних субјеката/извођача радова са које грађани 

бирају једног извођача и од којег морају да прибаве предрачун са ценом за 
опрему и уградњу.

4) Прилог 3 -  Потписана изјава о сагласности
5) Прилог 4 -  Критеријуми за избор пројеката

VII МЕСТО И РОК ДОСТАВЈЬАЊА ПРИЈАВА

Рок за подношење пријава је 21 дан од дана објављивања на званичној 
интернет страници и огласној табли Општине Темерин,

Конкурс је отворен закључно са даном 01. 08. 2022. године.
Попуњени, потписани и одштампани пријавни образац (прилог 1, 2 и 3) и 

пратећа документација достављају се у затвореној коверти са назнаком:

„ПРИЈАВА ЗА ЈАВНИ КОНКУРС за суфинансирање мера енергетске санације, 
породичних кућа и станова које се односе на унапређење термичког омотача, 

термотехничких инсталација и уградње соларних колектора за централну 
припрему потрошне топле воде - НЕ ОТВАРАТИ”, са пуном адресом 

пошиљаоца на полеђини коверте.

Пријава се предаје лично на писарници Општине Темерин, или препоручено 
поштом на адресу:

Општина Темерин
Комисија за реализацију мера енергетске санације
Новосадска 326, 21235 Темерин
За све додатне информације и обавештења у вези Јавног конкурса можете се 

обратити на контакт телефон 021 / 843 - 888 и електронску адресу: e-mail: ler.
temerin@gmail.com

Сва питања и одговори биће објављени на интернет страници Општине 
Темерин.

Благовременом доставом сматра се препоручена пошиљка предата пошти 
најкасније до истека последњег дана утврђеног рока за предају конкурсне 
документације (печат поште), без обзира на датум приспећа. 

Пријаве послате на било који други начин неће бити узете у разматрање. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће разматрати.

VIII КРИТЕРИЈУМИ ЗА ИЗБОР ПРОЈЕКАТА

Критеријуми за избор пројеката су следећи:

1) постојеће стање у погледу термичке изолације објекта; 
2) постојећи начин грејања; 
3) постојеће карактеристике спољне столарије;
4) К фактор заузетости површине;
5) коришћење субвенција за енергетску санацију (средства општине�републике)

Детаљни начин бодовања према наведеним критеријумима је дат у 
Прилогу 4.

IX ОЦЕЊИВАЊЕ, УТВРЂИВАЊЕ ЛИСТЕ И ИЗБОР ДОМАЋИНСТАВА 

Оцењивање и рангирање пројеката домаћинстава се врши у складу са 
Правилником и применом критеријума из одељка VIII  Јавног конкурса. 

Комисија за реализацију мера енергетске санације Општине Темерин (у 
даљем тексту: Комисија) разматра пријаве и у складу са условима  из одељка III 
и утврђује јединствену прелиминарну ранг листу крајњих корисника за све мере 
енергетске ефикасности из јавног конкурса на основу бодовања према 
критеријумима из одељка VIII  Јавног конкурса.

Листу из става 2. овог одељка Комисија објављује на огласној табли и 
званичној интернет страници Општине Темерин.

Подносиоци пријава имају право увида у поднете пријаве и приложену 
документацију по утврђивању листе из става 2. овог одељка у року од три дана 
од дана објављивања листе у складу са ставом 3. овог одељка.

На листу из става 2. овог одељка подносиоци пријава имају право приговора 
Комисији у року од осам дана од дана њеног објављивања. Приговор се 
подноси на писарницу Општине Темерин.

Комисија је дужна да размотри поднете приговоре на листу из става 2. овог 
одељка као и да донесе  одлуку о приговору, која мора бити образложена,  у 
року од 15 дана од дана његовог пријема и на основу донетих одлука донесе 
ревидирану прелиминарну листу. 

На основу  листе из става 6. овог одељка Комисија врши теренски обилазак 
ради увида у стање стамбених објеката са те листе закључно са редним бројем 
подносиоца пријаве до којег су обезбеђена укупна средства за субвенционисање. 

Уколико је Комисија приликом теренског обиласка из става 7. овог одељка 
утврдила да је подносилац пријаве дао неистините податке у пријави Комисија 
га елиминише из ревидиране прелиминарне листе и уместо њега спроводи 
теренски обилазак првог следећег на листи код кога није вршен теренски 
обилазак. 

Приликом теренског обиласка уз обавезно присуство подносиоца захтева 
комисија сачињава записник у два примерка, при чему један остаје подносиоцу 
пријаве, а један задржава Комисија. У записнику Комисија потврђује да ли су 
мере наведене у предмеру и предрачуну који је грађанин поднео приликом 
пријаве на јавни конкурс прихватљиве.

На основу записника из става 9. овог одељка комисија сачињава предлог 
коначне листе крајњих корисника.

Листу из става 10. овог одељка Комисија објављује на огласној табли и 
званичној интернет страници Општине Темерин.

На листу из става 10. овог одељка подносиоци пријава код којих је извршен 
теренски обилазак, имају право приговора Комисији у року од осам дана од 
дана објављивања предлога коначне листе крајњих корисника. Приговор се 
подноси на писарницу Општине Темерин.

Комисија је дужна да одлучи по приговорима из става 10. овог одељка у року 
од 15 дана од дана пријема приговора и након одлучивања по свим приговорима 
сачини коначну листу крајњих корисника.

Општинско веће општине Темерин доноси Одлуку о додели бесповратних 
средстава крајњим корисницима за спровођење мера енергетске санације, на 
основу чега се закључују уговори.

X НАЧИН РЕАЛИЗАЦИЈЕ ДОДЕЉЕНИХ СРЕДСТАВА

Општина Темерин ће вршити пренос средстава искључиво привредним 
субјектима -  извођачима радова, а не домаћинствима, након што грађанин 
изврши целокупну уплату извођачу радова и након завршетка реализације 
мере. 

Услов да се пренесу средства извођачу радова је потврда Комисије да су 
радови изведени како је предвиђено предмером и предрачуном који је 
грађанин предао када се пријавио за меру као и у складу са записником 
Комисије приликом првог изласка.

Грађанин мора имати уредну документацију (рачуне и атесте) које ће 
доставити надлежној комисији.

Општина Темерин ће вршити пренос средстава изабраним извођачима 
радова у складу са закљученим уговором. Грађанин ће сам сносити трошкове 
изведених радова који буду већи од износа субвенције наведене у одељку I 
(максималног износа бесповратних средстава града�општине).

Контролу извршења уговорених обавеза извршиће надлежни органи који су 
задужени за урбанизам односно заштиту животне средине, у сарадњи са 
Комисијом.

Уколико грађанин није средства наменски утрошио, или радови нису 
изведени у складу са предмером и предрачуном који је грађанин поднео 
приликом пријаве, Општина Темерин неће уплатити средства додељена јавним 
конкурсом.

Уколико из неког разлога грађанин не може да реализује набавку од 
одабраног извођача радова, има право да изврши набавку од другог са листе и 
да о томе, пре реализације набавке, обавести Комисију и достави јој нову 
профактуру�предрачун, с тим да износ не може бити већи од одобреног.
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Успешна сезона крунисана пласманом у виши ранг

СИРИ ЖА НИ ПРВА ЦИ
ГРАД СКЕ ЛИГЕ НОВОГ САДА

Импре сив ном про лећ ном сери јом, са 
свих 15 побе да, уз гол-раз ли ку 62:7, 
фуд ба ле ри ОФК Сири га, уда ри ли су 

печат на прво место у Град ској лиги Новог 
Сада. После само јед не сезо не, избо ри ли су 
екс пре сан повра так у Ново сад ску лигу, где 
од јесе ни има ју висо ке циље ве. Оства ре ни 
резул та ти никог нису оста ви ли рав но ду шним, 
а могли би да пред ста вља ју зама јац за успе хе 
и у вишем ран гу. 

- Не сме мо више никад да дозво ли мо да 
клуб испад не у нај ни жи ранг так ми че ња. 
Има мо инфра струк ту ру и усло ве за срп ско-
ли га шки оквир, поди гли смо се и орга ни за-
ци о но, а има мо подр шку, не само Сири жа на, 
већ и љуби те ља фуд ба ла из целе теме рин ске 
општи не. Неће мо се успа ва ти на лово ри ка ма 
оства ре ног резул та та, жели мо да наста ви мо 
узла зном лини јом и да наред не сезо не, у јачој 
кон ку рен ци ји, буде мо тврд орах сви ма – каже 
Нико ла Вука ши но вић, пред сед ник клу ба.

 Пре почет ка трке, поста вљен је јасан циљ – 
осва ја ње првог места, иако су две воде ће еки-
пе има ле про ход ност ка вишем ран гу. Пола 
у шали, пола у зби љи, Сири жа ни кажу да би  
дру го место било као зима без сне га, и да су 
зато одлуч но и сло жно јури ша ли ка тро ну.

-После јесе ње ета пе и два пора за на тере-
ни ма кон ку ре на та, било је јасно да посто је 
одре ђе не сла бо сти и да их мора мо откло ни-
ти. Засу ка ли смо рука ве, напра ви ли додат ну 
селек ци ју и нави ја чи ма при ре ди ли пре гршт 
про лећ них радо сти. Број гле да ла ца на три-
би на ма је огле да ло учин ка. Сусек смо побе-
ди ли мини мал цем на кри ли ма више од 500 
гле да ла ца, а још више их је било у дер би ју са 
нај бли жем пра ти о цем Бач ком из Беге ча (3:1), 
када смо пре о кре том потвр ди ли доми на ци ју 
у лиги – рекао је Нико ла Вука ши но вић.

 Нај мла ђи тре нер у лиги, Алек сан дар Миљ-
ко вић, са одлич но уком по но ва ним тимом, 
поста вио је лестви цу висо ко, јер 15 про лећ-

них побе да пред ста вља учи нак вре дан пошто-
ва ња. Ритам нису поре ме ти ле ни повре де 
Алек сан дра Мило ва но ви ћа и Рај ка Којо ви ћа, 
иако су обо ји ца били про јек то ва ни као носи-
о ци игре.

- Са гол-раз ли ком 114:11, мери лом офан-
зив не ори јен та ци је, окон ча ли смо трку. Пре 
почет ка сезо не, оку пио сам игра че, рекав ши 
им да оче ку јем редов не дола ске на тре нин ге 
и да ме не инте ре су је окол ност да је у пита-
њу нај ни жи сте пен так ми че ња. На сва ком тре-
нин гу, било је мини мум 20 игра ча, то је један 
од сег ме на та пре ва ге спрам рива ла – исти че 
тре нер Алек сан дар Миљ ко вић.

Две побе де, са Сло гом из Лока (13:0) и 
Москвом (11:0), оства ре не су дво ци фре ним 
резул та том, док је нај бо ља одбра на у лиги, 
мре жу сачу ва ла на чак 22 утак ми це.

- Поно сан сам на игра че, јунач ки су пре гр-
ме ли број не иза зо ве. Бач ка и Сусек су били 
једи ни кон ку рен ти, али веро ва ли смо у то што 

ради мо, уз дозу опте ре ће ња, све сни да се од 
нас оче ку је екс пре сан повра так у Ново сад ску 
лигу. Игра чи се међу соб но нису посма тра-
ли као кон ку рен ти за место у тиму, већ као 
сабор ци, оку пље ни око истог циља – нагла сио 
је Алек сан дар Миљ ко вић.

Са енер ги јом вечи тог мла ди ћа, трчао је и 
борио се Љуби ша Вуке ља. Нека да шњи играч 
Вој во ди не, Пар ти за на, Ваша ша, кипар ског 
Етни ко са, Бор ца из Бања лу ке, Чели ка (Ник-
шић) и Про ле те ра, сле де ће сед ми це ће да 
навр ши 39. годи на, али то није била пре пре ка 
да потвр ди тезу о веч но сти кла се.

- Није лако про на ћи мотив да у овим годи-
на ма још будем на тере ну, али при ча је од 
почет ка слу ти ла да има потен ци јал да пре ра-
сте у задо вољ ство. Лепо је када се уђе у виши 
ранг, то је нај леп ша сатис фак ци ја за ура ђе но 
на путу са број ним зам ка ма. Све смо их избе-
гли и у вели ком сти лу осво ји ли прво место – 
каже Љуби ша Вуке ља.

У тре ну ци ма сла вља, Сири жа ни су анга жо-
ва ли првог новај ли ју. Дани јел Сол дат (Вој во-
ди на, Бач ко Гра ди ште), зао штри ће кон ку рен-
ци ју у везном реду.

М. Мени ћа нин
ФОТО ГРА ФИ ЈЕ: М. Мени ћа нин

ТЕРЕТ НА ЛЕЂИ МА
21 ИГРА ЧА
ТОКОМ про лећ не ета пе, дрес ОФК 

Сири га, носи ли су: гол ма ни Алек сан дар 
Видо вић, Жар ко Јор гић и Стан ко Гогић и 
игра чи Дра го мир Декић, Борис и Срђан 
Бре жњак, Мило рад Косић, Алек сан дар 
Тана сић, Нема ња Вулић, Мар ко Гру ји чић, 
Вла ди мир Рабље но вић, Љуби ша Вуке ља, 
Бојан Ружин, Мар ко Којо вић, Душко 
Васић, Дејан Радо са вље вић, Бојан Радић, 
Алек сан дар Мар ја нов, Јан Стан ко вић и 
Сте фан Митро вић.

КОСТРЕ ШЕ ВИЋ
УРУ ЧИО ПЕХАР
НОВАК Костре ше вић, пред сед ник ФСГ 

Нови Сад, уру чио је пехар за осво је но 
прво место капи те ну Дра го ми ру Деки ћу, 
поже лев ши Сири жа ни ма пуно успе ха у 
вишем ран гу. 

-По пита њу инфра струк ту ре, ОФК Сириг 
је међу воде ћи ма на тери то ри ји саве за, а 
ове сезо не је на тере ну потвр дио да је 
сазрео и за резул тат ски иско рак. Раду је 
ме чиње ни ца да се пажња посве ћу је раду 
са мла ђим кате го ри ја ма – иста као је 
Костре ше вић.

ВУКЕ ЉА НАЈ БО ЉИ 
СТРЕ ЛАЦ
ЉУБИ ША Вуке ља је пости гао 17 голо ва. 

Пра те га Бојан Ружин (14), Мило рад Косић 
(13) и Вла ди мир Рабље но вић (12). Мар ко 
Гру ји чић и Алек сан дар Мар ја нов, ста ви ли 
су пот пис испод седам пого да ка.
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