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Све ча на доде ла уго во ра за под сти цај на сред ства уче ни ци ма Сред ње шко ле “Луки јан Мушиц ки” 

ПОО ШТРЕ НИ КРИ ТЕ РИ ЈУ МИ
ЗА ПОД СТИ ЦАЈ НА СРЕД СТВА 

СРЕД ЊО ШКОЛ ЦИ МА

Пред став ни ци локал не 
само у пра ве све ча но су 
доде ли ли уго во ре за под-

сти цај на сред ста ва уче ни ци ма 
Сред ње шко ле “Луки јан Муши-
ци” 18. окто бра у сали Скуп шти-
не општи не Теме рин.

Кри те ри ју ме кон кур са задо-
во љи ло је 52 уче ни ка који ће 
месеч но доби ја ти под сти цај на 
сред ства у изно су од 5.000 
дина ра наред них 10 месе ци. 

Пред сед ник Општи не Теме-
рин Мла ден Зец каже да су за 
ову годи ну поо штри ли кри је ри-
ју ме и да нај ма њи про сек уче-
ни ка који се при ја ве на кон курс 
не сме да буде испод 3.50. 

– Општи на Теме рин је ове 
годи не је издво ји ла 3.5 мили о-
на дина ра за овај вид помо ћи. 
Реч је о моти ва ци ји ђака да 
упи шу сме ро ве потреб не тржи-
шту. Испи ти ва ли смо тржи ше и 
пока за ло се да су нај по треб ни-
ја зани ма ња зава ри вач, ауто-
ме ха ни чар, тех ни чар за обра ду 
дрве та. То су неки сме ро ви који 
су потреб ни при вре ди и ми 
жели мо да их шко лу је мо и ула-
же мо у децу која се шко лу ју за 
сме ро ве који су потреб ни 
нашој општи ни. Нови на ове 

годи не је да ђаци који иду у 
дру ги и тре ћи раз ред сред ње 
шко ле, а поха ђа ју ове дефи ци-
тар не сме ро ве, мора ју да буду 
врло до бри са нај ма њим про се-
ком од 3.50 и да има ју добро 
вла да ње. Тиме жели мо да под-
стак не мо добре ђаке – обја-
шња ва Зец. 

Ову врсту под сти ца ја ђаци ма 
Општи на Теме рин спро во ди 
већ сед му годи ну заре дом. Чла-
ни ца већа за ресор обра зо ва ња 
Иза бе ла Урбан исти че да је то 
само један од начи на да се 

деца моти ви шу за упис дефи ци-
тар них зани ма ња. 

– Лич но сма трам да је ово 
вео ма важно и да помоћ поро-
ди ца ма сва ка ко добро дође 
када су деца и шко ло ва ње у 
пита њу. Надам се да ће се деца 
задр жа ти и ради ти у нашој 
општи ни. Помоћ у изно су од 

5.000 дина ра месеч но сва ка ко 
добро дође. За 10 месе ци то је 
50.000 дина ра и уко ли ко неко 
не тро ши, већ оста вља те паре 
са стра не, на кра ју шко ло ва ња 
може себи нешто лепо да купи. 

Мислим да је овај вид помо ћи 
изу зет но важан за нашу око ли-
ну и да се види да ствар но бри-
не мо о нашој деци, нашим уче-
ни ци ма – каже Урбан. 

О томе коли ко је важно да 
деца која се шко лу ју у Теме ри ну 
ту и оста ну гово рио је пред сед-
ник Скуп шти не општи не Теме-
рин Роберт Пастор.

– Изу зет но је важно сти му ли-
са ти децу на овај начин, јер их 
ско ро па сигур но чека рад но 
место након шко ле, које је у 
овим вре ме ни ма мно го бит но. 
Има ју под сти цај на сред ства, за 
три годи не ће нау чи ти занат 
након чега их чека сигу ран 
посао. Дошла су та вре ме на. 
Мај сто ри могу вео ма добро да 
зара де. Због тога пору чу јем и 
деци и роди те љи ма да не мора-
ју да иду у ино стран ство да би 
добро зара ђи ва ли, јер тамо ће 
више зара ђи ва ти, али више и 
тро ши ти. Таква ситу а ци ја се 
неће сигур но мења ти наред них 
10 годи на. Деци желим да уче, 
доби ја ју сти пен ди ју, да се запо-
сле у Теме ри ну и да нам пома-
жу да се наше место још више 
раз ви ја – пору чу је Пастор.

Т. К. 
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Интер вју са пред сед ни ком Општи не Теме рин Мла де ном Зецом

ПОМОЋ ОПШТИ НЕ
У ВИДУ ЕНЕР ГЕТ СКИХ ВАУ ЧЕ РА 

Наста вак рада на рекон струк ци ји и изград њи врти ћа у Бач ком Јар ку – Уско ро поче так изград ње 
Фабри ке воде – Поче так греј не сезо не 31. окто бра – Помоћ гра ђа ни ма у виду енер гет ских вау че ра

На сед ни ци Скуп шти не општи не Теме-
рин, која је одр жа на 19. окто бра, 
усво јен је реба ланс буџе та за 2022. 

годи ну, иза бран је нови дирек тор Јав ног 
кому нал ног пред у зе ћа Теме рин, нови члан 
Општин ског већа, а усво је на је и одлу ка о 
доде ли енер гет ских вау че ра гра ђа ни ма. О 
томе, али и дру гим важним и акту ел ним 
тема ма раз го ва ра ли смо са пред сед ни ком 
Општи не Теме рин Мла де ном Зецом.  

На послед њој сед ни ци СО Теме рин усво-
јен је реба ланс буџе та за 2022. годи ну. Шта 
је предвиђе но реба лан сом?

– Наш буџет изно си мили јар ду и 300 
мили о на дина ра. На пре по ру ку Мини стар-
ства финан си ја сагле да ли смо одре ђе не 
при хо де и рас хо де и у сарад њи са њима 
смо усво ји ли овај реба ланс. Оно што ћемо 
ради ти од инве сти ци ја јесте рекон струк ци ја 
и надо град ња врти ћа у Бач ком Јар ку, зајед-
но са пар тер ним уре ђе њем. Наста ви ће мо 
да асфал ти ра мо путе ве. Уско ро рас пи су је мо 
дру гу јав ну набав ку и ту смо обе бе зди ли 
сред ства за Унску ули цу у Теме ри ну и Бања-
луч ку ули цу у Ста ром Ђур ђе ву и још неке 
мање дело ве ули ца. Наста ви ће мо и са 
асфал ти ра њем и поправ ком тро то а ра. У 
пла ну је и при пре ма про јект но-тех нич ке 
доку мен та ци је за неке про је ке те који ће се 
наћи у буџе ту за наред ну годи ну. 

Дошло је и до одре ђе них про ме на у 
руко вод ству ЈКП Теме рин, а иза бран је и 
нови члан Општин ског већа. Зашто је до 
тога дошло и шта оче ку је те у њихо вом 
раду?

– Има мо пер со нал не про ме не што се 
тиче руко вод ства. Сад већ бив ши дирек тор 
ЈКП Теме рин Жељ ко Џаку ла је под нео 
остав ку из неких сво ји при ват них раз ло га, а 
на њего во место је дошао до сада акту ел ни 
члан Општин ског већа заду жен за инве сти је 
и кому ла не делат но сти Дра ган Бје љац. Због 
тога смо има ли и избор новог чла на Већа, а 
то је Соња Тодо ро вић, маги стар пољо при-
вред них наука. То су људи који има ју иску-
ства у раду и веру јем да ће побољ ша ти 
усло ве рада и дати разул та те на задо вољ-
ство свих гра ђа на.

Докле се дошло када је реч о Фабри ци 
воде? Када може мо оче ки ва ти поче так 
изград ње објек та?

– То је инве сти ци ја која је послед њих 30 
годи на веро ват но и нај ве ћа инве сти ци ја у 
општи ни Теме рин. Искре но се надам да ће 

то у мом ман да ту бити и завр ше но. У сарад-
њи са Покра ји ном уско ро ћемо рас пи са ти 
јав ну набав ку. Лока циј ске усло ве има мо, а 
сад прпре ма мо папи ре за гра ђе вин ску 
дозво лу и кроз неких месец дана тре ба ло 
би да рас пи ше мо јав ну набав ку, до кра ја 
годи не зна ће мо ко ће бити изво ђач радо ва. 
Ова инве сти ци ја ће се ради ти у Ста ром Ђур-
ђе ву и радо ви ће тра ја ти негде око две 
годи не. 

Јед на од већих и важни јих инве сти ци ја 
јесте и изград ња и рекон стру ци ја врти ћа у 
Бач ком Јар ку. Како напре ду ју радо ви?

– Када смо кре ну ли да ради мо вртић у 
Бач ком Јар ку, има ју ћи у виду да се про је кат 
пра вио на осно ву тада посто је ће доку мен та-
ци је од пре 50 годи на, дошло је до мно го 
непред ви ђе них радо ва, што се тиче пре-
град них зидо ва који нису били добро ура ђе-

ни и у скла ду са тада шњим про јек том и 
мно го тога је мора ло да се изме ни. С тога 
смо мора ли да пот пи ше мо анекс уго во ра са 
изво ђа чи ма и да обез бе ди мо додат на сред-
ства за те додат не радо ве. То је ура ђе но, 
радо ви иду сво јим тем пом. Радо ви би тре-
ба ло да буду завр ше ни у мар ту, након чега 
сле ди пар тер но уре ђе ње, тако да ће деца 
моћи да се упи шу у вртић од 1. сеп тем бра. 

– Тре нут но има мо 120 деце испод црте за 
упис. Узе ли смо неке лока ле, јер се ради 
вртић у Бач ком Јар ку. Ту ћемо више од 50 
посто деце, која су испод те црте, упи са ти и 
ја веру јем да ћемо наста ви ти са прак сом 
изнајм љи ва ња лока ла који су аде кват ни за 
бора вак деце, како бисмо могли да упи ше-
мо сву децу са тери то ри је општи не Теме рин. 

Теме рин се гра ди вели ком брзи ном и 
постао је вео ма атрак тив но место за 
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живот. Недо ста так кана ли за ци је би због 
тога могао бити вели ки про блем. Шта се 
деша ва са набав ком пре чи ста ча и изград-
њом кана ли за ци о не мре же?

– Реша ва ње пита ња кана ли за ци је ради мо 
са Мини стар ством. Све до ци смо сви да се 
још није фор ми ра ла Вла да, тако да не зна мо 
коме ће при па сти то Мини стар ство. Вла да је 
тех нич ка и сада чека мо да види мо са ким 
ћемо пот пи са ти уго вор. До тада ради мо оно 
што је до нас, а то је при пре ма про јект но-
тех нич ке доку мен та ци је за оне ули це које је 
нема ју, како бисмо наше сугра ђа не при кљу-
чи ли на кана ли за ци ју. Став Вла де и Мини-
стар ства је да мора мо да има мо покри ве-
ност од 65 одсто тери то ри је, како би тај 
про чи стач радио. Идеј но реше ње за пре чи-
стач је ура ђе но и негде око 40 одсто тери то-
ри је је покри ве но кана ли за ци јом када је реч 
о доку мен та ци ји. До сада је при кљу че но 
само 15 посто сугра ђа на. Теме рин је постао 
место где се мно го гра ди и овај наш пре чи-
стач је већ на виси ни капа ци те та, тако да 
нам је нео п хо дан тај дру ги пре чи стач. Има-
ју ћи у виду да ће се Вла да уско ро фор ми ра-
ти, прво што ћемо ура ди ти јесте про ве ри ти 
са Мини стар ством живот не сре ди не када 
ћемо поче ти то да ради мо. У међу вре ме ну 
се наста вља шире ње кана ли за ци о не мре же. 
Рас пи са на је јав на набав ка у изно су од 14 
мили о на дина ра за изра ду про јект но-тех-
нич ке доку мен та ци је за наста вак шире ња 
мре же. Оно што је до нас ми при пре ма мо.

У цен тру Теме ри на у току су радо ви на 
уре ђе њу јав не расве те, коли ко је издво је-
но сред ста ва за ову наме ну?

– Цен тар Теме ри на морам при зна ти не 
изгле да баш репре зен та тив но.  Има мо про-
је кат за уре ђе ње цен тра као пешач ку зону. 
Ту смо ста ли због недо стат ка сред ста ва. 
Како нам не би исте кла гра ђе вин ска дозво-
ла ура ди ли смо јед ну фазу тог про јек та, а то 
је расве та. Кажем јед ну, јер је то била нај-
ма ња став ка на про јек ту за шта смо издво-
ји ли седам мили о на дина ра без ПДВ-а, тако 
да смо успе ли тиме да про ду жи мо гра ђе-
вин ску дозво лу на пет годи на и искре но се 
надам да ћемо за то вре ме мно го више ура-
ди ти у цен тру Теме ри на. 

Из Вла де Репу бли ке Срби је наја вљу ју 
тешку зиму. На који начин ће Општи на 
Теме рин помо ћи гра ђа ни ма да лак ше пре-
зи ме наред не месе це?

– Доне ли смо одлу ку баш на овој Скуп-
шти ни да доде ли мо нашим сугра ђа ни ма 
енер гет ске вау че ре у изно су од 10 хиља да 
дина ра, а они би са тим вау че ри ма могли 
да пла те гас, огрев но дрво или топла ни ЈКП 
Теме рин рачун за гре ја ње. Одлу ка је усво-
је на, сле ди изра да пра вил ни ка на осно ву 
којег ћемо рас пи са ти кон курс. У пла ну је да 
овог пута издво ји мо за ту наме ну два 
мили о на дина ра, што зна чи да ће неких 
200 поро ди ца доби ти вау че ре. Тако ђе у 
сарад њи са ЈКП Теме рин, који на свом 
мага цин ском про сто ру има дрва за огрев, 
поде ли ће мо 60 куби ка дрве та. На осно ву 
спи ска Цен тра за соци јал ни рад гра ђа ни ће 
доби ја ти по два куби ка огрев ног дрве та. То 
су неке мере које ћемо спро ве сти како 

бисмо помо гли нашим гра ђа ни ма ове 
зиме. 

Када ће поче ти греј на сезо на?
– Греј на сезо на би тре ба ло да поч не 31. 

окто бра. Прак са је, а и у одлу ка ма је пред-
ви ђе но да греј на сезо на почи ње сре ди ном 
окто бра. Ми смо доне ли одлу ку да ову 
греј ну сезо ну поме ри мо за 31. окто бар, 
има ју ћи у виду да су теме пра ту ре пре ко 20 
сте пе ни, а и позна то је шта се деша ва на 
тржи шту енер ге на та, тако да је наша одлу-
ка била раци о нал на. Коли ко сам при ме тио 
гра ђа ни има ју раз у ме ва ња. Гра ђа ни ма 
желим да пору чим да воде рачу на о енер-
ген ти ма, како стру је тако и гаса, да пошту ју 
мере Вла де и пре по ру ке Општи не Теме-
рин, а локал на само пу ра ва им сто ји на рас-
по ла га њу за све додат не помо ћи и инфо-
рам ци је.

Т. К.
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Обе ле жен јуби леј – 10 годи на рада и посто ја ња Днев ног цен тра за децу и мла де

„АКО МИСЛИШ ДА ЋЕШ
УСПЕ ТИ – УСПЕ ЋЕШ, АКО

МИСЛИШ ДА НЕЋЕШ – У ПРА ВУ СИ“ 
За десет годи на, сво јим услу га ма Цен тар обу хва тио пре ко 600 деце и мла дих као и дво стру ко више 

роди те ља – Јуби ле ју при су ство ва ли пред став ни ци Мини стар ства за рад, запо шља ва ње, борач ка и 
соци јал на пита ња, Покра јин ског секре та ри ја та, Репу блич ког заво да за соци јал ну зашти ту

Днев ни цен тар за децу и 
мла де из Теме ри на 21. 
окто бра у сали био ско-

па Кул тур ног цен тра „Луки јан 
Мушиц ки“ обе ле жио је свој 
јуби ле ј - 10 годи на посто ја ња 
и рада на уна пре ђе њу ква ли-
те та живо та и одра ста ња деце 
у Теме ри ну. Обе ле жа ва њу су 
при су ство ва ли пред став ни ци 
Мини стар ства за рад, запо-
шља ва ње, борач ка и соци јал на 
пита ња, Покра јин ског секре та-
ри ја та за соци јал ну поли ти ку, 
демо гра фи ју и рав но прав ност 
поло ва, Репу блич ког заво да за 
соци јал ну зашти ту, као и пред-
сед ник Општи не Теме рин Мла-
ден Зец са сво јим сарад ни ци-
ма.

– Ова услу га у нашој зајед ни-
ци посто ји од 2012. годи не нај-
пре као про је кат Европ ске уни-
је, а потом као услу га у обла сти 
соци јал не зашти те наме ње на 
нај о се тљи ви јој попу ла ци ји ста-
нов ни штва деци и мла ди ма са 
смет ња ма у раз во ју и њихо вим 
поро ди ца ма. Наш Днев ни цен-
тар пру жа услу ге које подр жа-
ва ју и побољ ша ва ју ква ли тет 
живо та и ства ра могућ ност за 
само ста лан живот деце и мла-
дих – наста вља Зец. - Тако ђе 
нам је вео ма бит но и зна чај но 
да наши сугра ђа ни не буду на 
мар ги ни дру штва, већ пот пу но 
рав но прав ни. Вели ку захвал-
ност изра жа вам коор ди на тор-
ки овог про јек та Биља ни Мари-
чић која несе бич но побољ ша ва 
рад сво јим дра го це ним иску-
ством.

Пре ма речи ма коор ди на-
тор ке Днев ног цен тра Биља не 
Мари чић, кон цепт обе ле жа ва-
ња јуби ле ја био је да само деца 
уче ству ју и тако пока жу свој 
тале нат.

– Наши ути сци са про сла-
ве јуби ле ја су заи ста она ко на 
нивоу, врхун ски. Пока за ло се 
уства ри шта може да се ура ди у 

Теме ри ну уз пуно тру да и рада. 
Пока за ло се да деца и мла ди са 
инва ли ди те том могу да ура де 
све, када им се пону де усло ви 
за рад – дода је Мари чић. - Наш 
кон цепт је од почет ка био да 
само деца уче ству ју, где су они 
пока за ли све тален те које су 
има ли уз помоћ пре све га вас-
пи та ча Днев ног цен тра. Иза 
тога сто ји све га пет дама, пет 
про фе си о на ла ца, као и подр-
шка наше зајед ни це, одно сно 
КУД-а „Вук Кара џић“ на челу са 
Анђел ком, пле сни сту дио Мае-
стро и још неко ли ко при ја те ља 
и сарад ни ка Днев ног цен тра.

Током деце ни је успе шног 
рада, цен тар је сво јим услу га-
ма обу хва тио пре ко 600 деце 
и мла дих као и дво стру ко више 
роди те ља. Код нај ве ћег бро ја 
деце, пру же на је сти му ла ци ја 
њихо вом раз во ју, боља кому-
ни ка ци ја и соци ја ли за ци ја, сте-
че не број не вешти не из раз ли-
чи тих обла сти, постиг ну та већа 
само стал ност и само по у зда-

ње, боља при хва ће ност међу 
вршња ци ма, актив ни је укљу-
чи ва ње у живот и дру го. Услу ге 
сва ко днев но пру жа ју  спе ци-
ја ли зо ва ни стуч ња ци, педа го-
шке, пси хо ло шке, дефек то ло-

шке и физи о те ра пиј ске стру ке 
и изве стан број људи који на 
раз не начи не, подр жа ва ју ове 
рањи ве гру пе. 

За пру жа ње услу га, цен тар 
посе ду је наци о нал ну лицен цу 
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ПРА ВА РЕЧ Пише: Мило ван Бала бан

Само да
рата не буде

Еска ла ци ја рата у Укра ји ни нас све 
више дово ди у про стор стреп ње, чак 
и стра ха од могу ћег нукле ар ног суко-

ба. Кон фрон та ци је Руси је и НАТО-а попри-
ма више него озбиљ не димен зи је, а руски 
пред сед ник је рекао да интен зив на помоћ 
запа да Укра ји ни може дове сти до ситу а ци-
је да Руска феде ра ци ја поч не тре ти ра ти али јан су као суко бље ну 
стра ну. У ситу а ци ја када НАТО ула же басно слов не сво те нов ца 
на нао ру жа ње Укра ји не, када даје логи сти ку у инструк то ри ма, 
те оба ве штај ном раду и веза ма укра јин ској стра ни, реч ју када је 
јасна наме ра да се рату је до послед њег Укра јин ца у циљу амор-
ти за ци је вели ке сло вен ске држа ве (што се у НАТО-у и све мање 
кри је), није чуд но што се са руске стра не све више може чути 
рето ри ка која колек тив ни запад, као ствар ног госпо да ра ситу а-
ци је у Укра ји ни, пер це пи ра као глав ног про тив ни ка, али и винов-
ни ка суко ба.

Нарав но са запа да се дија ме трал но дожи вља ва овај рат, са 
акцен том на руску одго вор ност за тра ге ди ју на исто ку. Но, како 
год уло зи се поди жу што чини да раз ма тра ње упо тре бе нукле ар-
ног нао ру жа ња није фан та сти ка већ гото во реал но сагле да ва ње 
ствар но сти. Поли тич ки запад хоће да паци фи ку је Руси ју и дове де 
је прак тич но у ста тус зема ља тре ћег све та (због ресур са и при-
род них богат ста ва која се кри ју на њеној вели кој тери то ри ји), 
док опет Путин поку ша ва да вра ти сво јој држа ви пот пу но досто-
јан ство вели ке силе ства ра ју ћи тако мул ти по лар ни поре дак са 
реле вант ним свет ским игра чи ма, пре вен стве но САД, Руси јом и 
Кином. Нико неће да попу сти, обе стра не осе ћа ју да би повла че-
њем мно го изгу би ле. Аме ри ка и запад свет ску хеге мо ни ју а Руси-
ја ста тус, чак и реги о нал не силе.

У тој ситу а ци ји опет нагла ша ва мо нукле ар ни сце на рио није 
фан та зма го ри ја. Није фан та сти ка зами сли ти ситу а ци ју да Москва 
и Вашинг тон не дођу до ма каквих пре го во ра, јер прак тич но и не 
чине ништа у том прав цу. Затим није неза ми сли во да због горе 
поме ну тих циље ва обе ју стра на поч не при ме на так тич ког нукле-
ар ног нао ру жа ња, а када се ситу ци ја измак не кон тро ли стра те-
шко нукле ар но нао ру жа ње поч не да уни шта ва вели ке гра до ве 
уз огром ну ватре ну сти хи ју. На висо ким тем пе ра ту ра ма почео би 
да гори и арми ра ни бетон, док би пожа ри ства ра ли огње не буре 
које уби ја ју све што дише, а све би пра ти ло ства ра ње огром не 
коли чи не чађи што би ство ри ло у атмос фе ри густе сло је ве обла ка 
кроз које сун че ва све тлост и топло та не би могли да се про би ју 
до земље.

Резул тат ових про це са било би нагло захла ђе ње, тем пе ра ту ра 
би се дра стич но спу сти ла, завла да ла би нукле ар на ноћ, коли чи на 
ради ја ци је била би смр то но сна, а масов на глад би про у зро ко ва-
ла смрт оних који су неким чудом пре те кли. Опи са не после ди це 
нукле ар ног рата су про јек ци ја из 80-тих годи на XX века совјет-
ског мате ма ти ча ра Ники те Мој се је ва. Тач ност ове прет по став ке 
можда није пот пу на, али сва ка ко је сумор на и алар мант на. Оста је 
само да се пита мо да ли свет ски моћ ни ци живе у илу зи ји да су 
они “бого ви” и да има ју ман дат да кре и ра ју, па чак и уни ште свет.

Ипак, како 90% нукле ар ног нао ру жа ња посе ду ју НАТО и Руси-
ја мислим да ће обе стра не оста ти у гра ни ца ма кон вен ци о нал-
ног рата, упр кос томе што смо све до ци нукле ар не рето ри ке, која 
дола зи пре све га са запа да тума че ћи Пути но ве исту пе као прет њу 
све ту, иако зна ју да је руски пред сед ник кори стио ову рето ри ку у 
циљу одвра ћа ња и без бед но сти сво је држа ве. Било како било и 
тра гич ни, али заи ста тра гич ни рат у Укра ји ни, довољ но је тра у ма-
ти чан, а њего во шире ње би заи ста била ката стро фа. Што се тиче 
самог нукле ар ног рата надам се да ће оста ти само у спи си ма који 
хипо те тич ки раз ма тра ју шта би било кад би било.

већ пет годи на, с обзи ром на то 
да испу ња ва нео п ход не усло ве 
за оба вља ње те врсте рада. 

У цен тру функ ци о ни ше днев-
ни бора вак за децу и мла де са 
смет ња ма у раз во ју, као локал-
на услу га у обла сти соци јал не 
зашти те, која допри но си одр-
жа ва њу и раз во ју капа ци те та 
деце са смет ња ма у раз во ју 
и њихо вим поро ди ци ма. Код 
мла дих је побољ ша на спо соб-
ност бри ге о себи и оба вља њу 
живот них актив но сти и вешти-
не сна ла же ња у јав ном пре во-
зу, кори шће ње јав них слу жби, 
у про дав ни ци, рад ном анга-
жо ва њу и запо шља ва њу и што 
само стал ни јем укљу чи ва њу у 
живот зајед ни це. 

Исто вре ме но, у цен тру се 

од њего вог осни ва ња пру жа ју 
услу ге лого пе да и услу ге физи-
о те ра пе у та деци пред школ ског 
и школ ског узра ста. Ове услу ге 
су из доме на говор но језич ког 
и успо ре ног  пси хо-мотор ног 
раз во ја деце раног узра ста. 
Уво ђе њем ових услу га обез бе-
ђу је се вели ка подр шка и роди-
те љи ма, с обзи ром на то да се 
деци обез бе ђу ју трет ма ни у 
сво јој општи ни што им олак ша-
ва функ ци о ни са ње и сма њу је 
тро шко ве. Савре ме ни начин 
живо та ства ра број не нега тив-
не поја ве, међу који ма и тренд 
пора ста деце са раз ли чи тим 
поте шко ћа ма. То зах те ва већу 
струч ну подр шку, како би се 
пра во вре ме но ума њи ле нега-
тив не после ди ца по буду ће 
гене ра ци је.

Координаторкa Цен тра сма-
тра да ако мислиш да ћеш 
успе ти – успе ћеш, ако мислиш 
да нећеш – у пра ву си.

– После десет годи на, не баш 
лаког и јед но став ног рада, с 
обзи ром на осе тљи вост гру па-
ци је са којом ради мо, схва ти ли 
смо да заи ста јесте важно и да 
се може мо осло ни ти на пору-
ку: Ако мислиш да ћеш успе ти – 
успе ћеш, ако мислиш да нећеш 
– у пра ву си! Све је на нама и 
људи чине све. Нај ва жни је је 
да посто је такви људи који се 
и данас, у вео ма тешким дру-
штве ним окол но сти ма, боре 
за неке вред не, лепе и искон-
ске ства ри и иде је  – пору чу је 
Мари чић.

С. К.
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Еки па „Наших нови на“  

ПРИ МЉЕН НОВИ ПЕДИ ЈА ТАР У 
Дефи цит педи ја та ра, интер ни ста и пул мо ло га у Срби ји – Ковид амбу лан та од новем бра месе ца на 

новој адре си

У Дому Здра вља у Теме ри ну овог 
месе ца при мљен је нови спе ци-
ја ли ста педи ја три је, др Весна 

Тео до ро вић, тако да у педи ја триј ској 
слу жби сада ради укуп но пет док то ра, 
дво је спе ци ја ли ста ове обла сти и три 
лека ра опште прак се.

Дирек тор Дома Здра вља, др Томи-
слав Угар ко вић, твр ди да је тре нут ни 
тех нич ки про блем, не само у Теме ри-
ну, већ на тери то ри ји чита ве држа ве, 
дефи цит педи ја та ра. Поред тога, 
посто ји про блем и са недо стат ком спе-
ци ја ли ста интер не меди ци не и пул мо-
ло ги је:

– Лека ра опште меди ци не има мо 
довољ но, док је до ско ро посто јао 
про блем са педи ја три ма и интер ни-
сти ма, који смо реши ли. При ми ли смо 
новог педи ја тра, а од новем бра месе-
ца, три пута недељ но, ради ће нови 
спе ци ја ли ста интер не меди ци не. Сада 
про блем има мо са пул мо ло ги јом, јер 
је док тор ка оти шла у пен зи ју, а то рад-
но место је затво ре но. Пошто више не 

посто ји спе ци ја ли за ци ја из ове обла-
сти, него се у скло пу интер не меди ци-
не иде на суб спе ци ја ли за ци ју пул мо-
ло ги је, та про бле ма ти ка не тишти само 
нас, већ је при сут на на ширем под руч-
ју. За које вре ме ћемо опет има ти 
плућ ног док то ра, одно сно суб спе ци ја-
ли сту интер ни сту пул мо ло га, ми то не 
може мо пре ци зно рећи – кон ста ту је 
дирек тор.

Што се тиче меди цин ске опре ме, 
Угар ко вић наво ди да су у пери о ду од 
2017. годи не у пот пу но сти обно ви ли 
опре му: доби ли су нови ултра звуч ни 
апа рат за ренд ген, нови ултра звуч ни 
апа рат за гине ко ло ги ју, нову опре му за 
офтал мо ло ги ју, ауто клав и три сани-
тет ска вози ла. У том кон тек сту, дирек-
тор ука зу је на добру сарад њу са локал-
ном само у пра вом и пред сед ни ком 
Општи не Теме рин.

– У про те клих пет годи на, отка ко сам 
ја на овој пози ци ји, одлич но сара ђу је-
мо са локал ном само у пра вом. Пред-
сед ник Општи не и ком плет на еки па 

која се тамо нала зи ствар но има ју 
„слу ха“ за нас. Када год се поја вио 
неки про блем, увек су нашли реше ње 
и ја им се овим путем захва љу јем. 
Нама је у зајед нич ком инте ре су да 
води мо рачу на о јав ном здра вљу ста-
нов ни штва наше општи не – исти че 
Угар ко вић.

Када је реч о тре нут ној ситу а ци ји са 
коро навиру сом на тери то ри ји општи-
не Теме рин, Томи слав Угар ко вић напо-
ми ње да је коро навирус тре нут но у 
опа да њу, али и даље посто ји. Про цен-
ту ал но гле да но, од укуп ног бро ја 
тести ра них паци је на та на днев ном 
нивоу, око 2-3 посто је пози тив но на 
Ковид 19. Вак ци на ци ја у послед њем 
пери о ду мало стаг ни ра, тако да се, 
мање људи вак ци ни ше у одно су на 
про шлу годи ну. Тре нут но је на реду 
четвр та – бустер доза вак ци не.

Људи се сла бо при др жа ва ју заштит-
них мера, кон крет но ноше ња заштит-
них маски, уви ђа Угар ко вић и при том 
нагла ша ва да је то про блем гене рал но 
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ДОМУ ЗДРА ВЉА У ТЕМЕ РИ НУ
у посе ти Дому здра вља Теме рин

у чита вој земљи и окру же њу, јер људи 
не веру ју у овај вирус, а мно ги који 
обо ле и пози тив ни су, не при др жа ва ју 
се мера и про пи са них упут ста ва од 
стра не лека ра.

– Иако смо ство ри ли колек тив ни 
иму ни тет тиме што је доста људи пре-
ле жа ло вирус и што су се поје ди ни вак-
ци ни са ли, тешко могу да кажем да нам 

коро на не може ништа. Тре нут но је у 
фази миро ва ња, али то је вирус који 
мути ра, и то је про блем, јер ми не зна-
мо шта ће се деси ти у неко доглед но 
вре ме, да ли ће он мути ра ти, да ли ће 
бити неки нови сој, то нико не може 
пред ви де ти – каже Угар ко вић.

С обзи ром на то да је Ковид 19 „нова“ 
болест која се поја ви ла, она самим тим 

зах те ва и рад нове слу жбе меди ци не – 
ковид амбу лан ту. У Дому Здра вља у 
Теме ри ну ковид амбу лан та тре нут но се 
нала зи на про сто ру цен трал не згра де, 
где је ина че слу жба опште прак се, 
међу тим, од новем бра месе ца пре ме-
сти ће се на нову лока ци ју. У пита њу је 
про стор држав не апо те ке у цен тру 
Теме ри на, где се, пре ма речи ма Угар ко-
ви ћа, две тре ћи не про сто ра апо те ке 
офор ми ло за ковид потре бе, док је јед-
на тре ћи на и даље апо те ка.

– Ми смо из посто је ћег кадра успе ли 
да обез бе ди мо кадар који ради са 
ковид паци јен ти ма на задо во ља ва ју ћи 
начин, али мора мо има ти одво је ну 
слу жбу за ове паци јен те. Како про стор 
у цен трал ној згра ди није дово љан, у 
дого во ру са локал ном само у пра вом, 
одлу чи ли смо да део држав не апо те ке 
у цен тру Теме ри на пре тво ри мо у ковид 
слу жбу. Тако да ћемо, надам се, од 
почет ка новем бра има ти дис ло ци ра ну 
ту рад ну једи ни цу, што ће нам бити 
тре нут но, при вре ме но реше ње – обја-
шња ва дирек тор.

Слу жба опште меди ци не, на тај 
начин, биће поно во у при зе мљу цен-
трал не згра де Дома Здра вља, док ће 
на спра ту дело ва ти спе ци ја ли стич ка 
меди ци на – интер ни ста, пси хо лог и 
пси хи ја тар и офтал мо лог. Рад но вре ме 
ковид амбу лан те биће, као и до сада, 
по нало гу Мини стар ства здра вља, од 8 
до 22 часа. 

З. Бјекић

ЗДРАВ СТВЕ НЕ СЛУ ЖБЕ 
ДОМА ЗДРА ВЉА
ДОМ Здра вља у Теме ри ну послу је у 

пет здрав стве них једи ни ца. У цен тру 
Теме ри на тре нут но послу ју општа 
прак са, слу жба хит не меди цин ске 
помо ћи, педи ја три ја, гине ко ло ги ја, 
сто ма то ло ги ја, лабо ра то ри ја, ради о-
ло ги ја, пси хи ја три ја, пси хо ло ги ја и 
спе ци ја ли стич ка слу жба – физи кал на 
меди ци на и реха би ли та ци ја и офтал-
мо ло ги ја. У здрав стве ној ста ни ци у 
Бач ком Јар ку нала зе се слу жба опште 
меди ци не, сто ма то ло ги ја, физи кал на 
меди ци на и реха би ли та ци ја. Здрав-
стве на ста ни ца у Сири гу посе ду је 
општу меди ци ну и сто ма то ло ги ју, а 
две амбу лан те – Ста ро Ђур ђе во и 
Телеп има ју општу меди ци ну. Дом 
Здра вља у Теме ри ну тре нут но бро ји 
око 150 запо сле них рад ни ка.
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Основ на шко ла „Петар Кочић“ 30. сеп тем бра по први пут обе ле жи ла Европ ски дан школ ског спор та

ДАН ШКОЛ СКОГ СПОР ТА
У ТЕМЕ РИ НУ

– Акце нат био на пове зи ва њу еко ло ги је и важба ња – Због лоших вре мен ских усло ва актив но сти 
спо ро ве де не у сала ма Шко ле – Сва деца тог дана ишла у пре по днев ну сме ну

Европ ски школ ски дан спор та по 
први пут обе ле жен је 30. сеп тем бра 
у Теме ри ну у Основ ној шко ли „Петар 

Кочић. Актив но сти су се одви ја ле у пре-
по днев ној сме ни са учи те љи ма и настав-
ни ци ма физич ког вас пи та ња, тако да су 
деца из свих обје ка та ове шко ле обу хва-
ће на спорт ским актив но сти ма поха ђа ла 
наста ву у исто вре ме.

Овај дога ђај у нашој земљи орга ни зу ју 
Срп ски савез про фе со ра физич ког вас пи-
та ња и спор та у сарад њи са ЕУПЕА 
(Европ ско удру же ње за физич ко вас пи-
та ње), уз пор др шку Мини стар ства про-
све те.

Глав ни циљ је про мо ци ја физич ке 
актив но сти на међу на род ном нивоу и 
укљу чи ва ње што већег бро ја деце и мла-
дих у про цес физич ког вежба ња, а пре ма 
речи ма дирек тор ке ОШ „Петар Кочић“ 
Алек сан дре Мишко вић, ова ква деша ва-
ња су од изу зет ног зна ча ја, јер код деце 
раз ви ја ју спорт ски и так ми чар ски дух.

– Ово је изу зет но важно, јер се првен-
стве но раз ли ку је од кла сич не наста ве, 
раз ви ја се спорт ски и так ми чар ски дух 
код деце, што смо могли и да чује мо 

коли ко су се ужи ве ли да нави ја ју за сво је 
еки пе. Уче шће у спор ту омо гу ћа ва деци 
да скло пе трај на при ја тељ ства, раз ви ју 
вешти не кому ни ка ци је, имају осе ћај 
зајед ни штва и нау че да пошту ју сво је 
саи гра че и тре не ре – каже Мишковић.

Ове годи не акце нат је био на пове зи-

ва њу еко ло ги је и важба ња и осми шља-
ва ња зани мљи вих спорт ско- еко ло шких 
ига ра, међу тим због лоших вре мен ских 
усло ва сав про грам се одви јао у сала ма 
шко ле.

– Зами шље но је, али нам вре мен ске 
при ли ке нису дозво ли ле, да нека деца 
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раде у сала ма, а нека у дво ри шту на 
спорт ским тере ни ма. Међу тим, због 
кише смо пре ор јен ти са ли про грам, тако 
да су на кра ју сва деца била у сала ма у 
сва три објек та. Нижи раз ре ди су били 
обу хва ће ни спорт ским рад ња ма у виду 
поли го на, док су виши раз ре ди орга ни-
зо ва ли еки пе у кошар ци,  одбој ци и 
малом фуд ба лу – дода је Мишко вић.

Спорт је важан за цело ку пан раз вој 
дете та и добро здра вље. Бавље ње спор-
том има низ пред но сти а неке од њих су: 
сма њен ризик од гоја зно сти, здрав раст 
кости ју и миши ћа, лига ме на та и тети ва, 
побољ ша на коор ди на ци ја покре та и 
рав но те жа, већа спо соб ност физич ког 
опу шта ња, побољ шан сан, добро мен-
тал но здра вље као што је веће само по у-
зда ње, побољ ша не соци јал не вешти не, 
побољ ша не лич не вешти не, и мно го 
дру гих пред но сти. Настав ни ца физич ког 
вас пи та ња у ОШ „Петар Кочић“ Мир ја на 
Радић Рогу ља исти че да је кре та ње јако 
важно за раз ви так сва ког дете та.

– С обзи ром на то да наша шко ла први 

пут уче ству је у овом про јек ту, који је у 
орга ни за ци ји Срп ског саве за про фе со ра 
физич ког вас пи та ња и  Европ ске асо ци ја-
ци је школ ског спор та, за нас је ово од 
вели ког зна ча ја. Има ју ћи у виду да сва ко 
кре та ње која су дана шњим даном деца 
реа ли зо ва ла, што кроз поли го не, спорт-
ске игре, као и кроз фер плеј нави ја ња 
на три би на ма, прак тич но се сма тра 
физич ким кре та њем, које је нарав но нај-
ва жни је у раз вит ку сва ког дете та – пре-
ци зи ра Мир ја на Радић Рогу ља.

С. К.

СВИ ЂАЦИ УЧЕСТВОВАЛИ
У СПОРТСКИМ АКТИВНОСТИМА
У основ ној шко ли „Петар Кочић“ 

наста ва се одви ја у три објек та. Глав ни 
обје кат, ујед но и нај ве ћи,  нала зи се 
цен тру Теме ри на, дру ги је у Ста ром 
Ђур ђе ву. У оба ова објек та уче ни ци 
наста ву поха ђа ју од првог до осмог 
раз ре да. Тре ћи обје кат се нала зи на 
Теле пу, где се наста ва поха ђа од првог 
до четвр тог раз ре да. Шко ла укуп но 

има 48 оде ље ња у три објек та и 1111 
ђака. Пово дом Европ ског школ ског 
дана, 30. сеп тем бра сви ђаци, из сва 
три објек та су били у истој пре по днев-
ној сме ни и тог дана посла ли нај леп шу 
сли ку, у којој пре ко 1000 ђака зајед-
нич ки, кроз спорт ске актив но сти, скре-
ће пажњу сво јим вршња ци ма, роди те-
љи ма на важност бавље ња спор том.
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Филм ска про јек ци ја „Сечен – некад и сад“ при ка за на 17. окто бра

СРЕД ЊО ШКОЛ ЦИ ПРИ КА ЗА ЛИ 
ШКО ЛУ КРОЗ ФИЛМ

Филм ска про јек ци ја „Сечен – некад и 
сад“ при ка за на је 17. окто бра у два 
тер ми на,  у сали био ско па Кул тур ног 

цен тра „Луки јан Мушиц ки“ у Теме ри ну.
Доку мен тар ни филм о Сред њој шко ли 

„Луки јан Мушиц ки“ одно сно о двор цу 
Сечен, је уства ри дело уче ни ка ове шко ле, 
чији је циљ био да пред ста ве како шко лу 
тако и обра зо ва не про фи ле и сме ро ве које 
поха ђа ју, а тако ђе и кул тур но исто риј ски 
спо ме ник, дво рац Сечен. 

Пред пуном салом при ка за но је како су 
некад изгле да ле зиди не ста ре пре ко два 
века, какве дога ђа је пам те и који важни 

људи и чуве не поро ди це су бора ви ле у 
њима. 

Дирек тор ка Сред ње шко ле „Луки јан 
Мушиц ки“ Татја на Вељ ко вић не кри је изне-
на ђе ње и пози тив не ути ске о про јек ци ји 
фил ма који, пре ма њеном мишље њу, није 
само за при ка зи ва ње деци која се шко лу ју у 
тој шко ли, већ за ширу јав ност.

– Била сам при лич но изне на ђе на, на 
самом почет ку деца су ме упо зна ла са 
самом иде јом, шта има ју у пла ну. Међу-
тим, у почет ку сам била скеп тич на, бли жи-
ло се лето, да ли ће пла ни ра но изве сти до 
кра ја или не, кад одјед ном у сеп тем бру 
осва нуо је кона чан исход тог при ло га и 
само су јави ли да су они то сни ма ње завр-
ши ли и да се ради про јек ци ја. Тако да сам 
ја баш под јед ним пози тив ним ути ском, 
заи ста су се уче ни ци потру ди ли да напра ве 
филм који је за при ка зи ва ње у јав но сти, не 
само они ма који се шко лу ју, него уоп ште и 

људи ма који живе у Теме ри ну. 
Пре ма речи ма дирек тор ке у неко ли ко 

наред них годи на дво рац Сечен ће обу ћи 
сво је ново ста ро оде ло, те ће Сред ња шко ла 
бити јед но веле леп но изда ње у Теме ри ну.

– Сигур на сам да је од вели ког зна ча ја 
овај доку мен тар ни филм и да би тре ба ло 
можда још више таквих при ло га. Самим тим 
што је шко ла под не ла зах тев за изра ду про-
јект но – тех нич ке доку мен та ци је и дво рац 
Сечен ће ући у рекон струк ци ју одно сно обу-
ћи ће сво је ново ста ро оде ло. За наред них 
неко ли ко годи на, ова згра да ће бити јед но 
веле леп но изда ње које ће бити на част гра-
ђа ни ма Теме ри на који то и заслу жу ју.

Ову про јек ци ју осми сли ли су уче ни ци 
Сред ње шко ле „Луки јан Мушиц ки“ у сарад-
њи са школ ским пси хо ло гом Оли ве ром 
Кова че вић, која је и више него задвољ на 
сарад њом и орга ни за ци јом.

С. К.

ИСТО РИ ЈА ДВОР ЦА СЕЧЕН
ДВО РАЦ Сечен у Теме ри ну је дво-

рац који је изгра ди ла поро ди ца Сечен 
(гроф Шан дор Сечен) кра јем 18. и почет-
ком 19. века. Реч је о непо крет ном кул-
тур ном добру као спо ме ник кул ту ре од 
изу зет ног зна ча ја. Дво рац у Теме ри ну је 
спрат на гра ђе ви на, јасних стил ских 
карак те ри сти ка, еле гант ног и јед но став-
ног барок ног кла си ци зма. Рези ден ци јал-
ни пле мић ки обје кат један је од рет ких 
који је сачу ван у гото во извор ном обли ку. 
Дво рац је изгра ди ла поро ди ца 
Сечен 1795. годи не.  Поро ди ца Сечен про-

да ла је дво рац и има ње бога том апа тин-
ском тргов цу Анта лу Фер нба ху у дру гој 
поло ви ни 19. века.. Ана Феп нбах и Петар 
Фер нбах су били њего ви наслед ни ци и 
држа ли су ком пле тан Теме рин све до 
аграр не рефор ме Кра ље ви не Срба, Хрва-
та и Сло ве на ца из 1920. годи не.

Парк око двор ца је пре тво рен у школ-
ско игра ли ште и у град ски парк. Нека да је 
цело куп но има ње у око ли ни двор ца зау-
зи ма ло повр ши ну од 13 јута ра. 

Данас се у двор цу нала зи сред ња шко-
ла “Луки јан Мушиц ки”.
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Од 3. до 9. окто бра у Теме ри ну обе ле же на Дечи ја неде ља

ПОЧЕ ТАК ОКТО БРА ОДЗВА ЊАО 
ДЕЧИ ЈОМ ГРА ЈОМ И ПЕСМОМ

Деч ја неде ља је тра ди ци о-
нал но обе ле же на у првој 
неде љи окто бра под сло-

га ном „Шта дете ту тре ба да 
расте до неба?“, па сход но 
томе у нашој општи ни од 3. до 
9. окто бра реа ли зо ва не су раз-
ли чи те актив но сти, у који ма су 
уче шће узе ла сва деца. Мали-
ша ни свих узра сних гру па уче-
ство ва ли су у број ним ликов-
ним, говор ним и физич ким 
актив но сти ма у скла ду са 
темом. У неде љи посве ће ној 
нај мла ђи ма, од актив но сти 
низа ле су се филм ске про јек-
ци је, изло жбе, музич ке актив-
но сти, про мо ци је књи га, пред-
ста ве, пре да ва ња на раз ли чи те 
теме, као и ради о ни це. 

Дечи ја неде ља поче ла је 
отва ра њем дечи је ликов не 
изло жбе “Све боје инклу зи је” у 
орга ни за ци ји Днев ног цен тра 
за децу и мла де у Теме ри ну 
која је упри ли че на у гале ри ји 
Кул тур ног цен тра, чији је в.д. 
дирек то р  Бо жи дар Про лић 
изра зио захвал ност свим уче-
сни ци ма у мани фе ста ци ји.

– Част нам је и задо вољ ство 
што смо и ове годи не обе ле жи-
ли Дечи ју неде љу. Заи ста смо 
поно сни на сву нашу децу, учи-
те ље и настав ни ке што су сво-
јим уче шћем допри не ли да ова 
неде ља изгле да ова ко лепо. 
Иско ри стио бих при ли ку да се 
захва лим запо сле ни ма у Кул-
тур ном цен тру и у Тури стич кој 
орга ни за ци ји општи не Теме-
рин на про фе си о на ли зму и 
посве ће но сти у реа ли за ци ји 
мани фе ста ци је – наво ди Про-
лић.

У окви ру ове мани фе ста ци је, 
послед њег дана, у цен тру 
Теме ри на одр жан је дечи ји 
кар не вал. Вели ки број мали-
ша на пред во ђен вас пи та чи ца-
ма и учи те љи ма су маски ра ни 
про де фи ло ва ли цен тром, а 
њихо ви роди те љи, баке и деке, 
али и слу чај ни про ла зни ци су 
могли да виде насме ја на лица 
деце пре ру ше не у гуса ре, 
вешти це, клов но ве, кау бо је... 
Теме ри ном је тог дана одзва-
ња ла дечи ја гра ја и песма, а 
шаре ни кости ми су само још 
више улеп ша ли завр ше так 
неде ље посве ћен деци. Кар не-

ва лу је при су ство вао и пред-
сед ник Општи не  Те ме рин  Мла-
ден Зец, који наво ди да ће 
ова кве мани фе ста ци је увек 
има ти подр шку од стра не 
Општи не.

– У цен тру Теме ри на је про-
де фи ло ва ло више од 300 мали-
ша на из ПУ “ Вељ ко Вла хо вић” 
и осно ва ца из шко ла општи не 
Теме рин. Ове годи не као и 
прет ход них наша локал на 
само у пра ва подр жа ла је одр-
жа ва ње ова кве мани фе ста ци је 
која је изма ми ла без број дечи-
јих, а и роди тељ ских осме ха, 
чиме смо заси гур но досе гли 
циљ – са задо вољ ством исти че 
Зец.

Дечи ја неде ља се сва ке годи-
не одр жа ва у месе цу окто бру, 
са циљем скре та ња пажње јав-
но сти на децу и мла де, на дете 
као носи о ца пра ва, на потре бе 
деце у поро ди ци, дру штву и 
локал ној зајед ни ци, на њихо во 
пра во да одра ста ју у што 
бољим усло ви ма, на јед на ке 
шан се за раз вој и оства ре ње 
потен ци ја ла. 

С. К.
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Тури стич ка орга ни за ци ја општи не Теме рин уче сто ва ла
на Међу на род ном фе сти ва лу тури стич ких публи ка ци ја у Кру шев цу

ПРВА НАГРА ДА ЗА ТУРИ СТИЧ КУ 
МАПУ ТЕМЕ РИ НА

- Уче ство ва ло 40 тури стич ких орга ни за ци ја из Срби је и Репу бли ке Срп ске – Теме рин на овом 
фести ва лу по тре ћи пут осво јио награ ду 

Тури стич ка орга ни за ци ја 
општи не Теме рин на 
Међу на род ном фести ва-

лу тури стич ких публи ка ци ја 
“Кофер сло ва”, орга ни зо ва ној 
у Кру шев цу 14. окто бра, осво-
ји ла је прву награ ду “Злат ни 
кофер” у кате го ри ји “Тури-
стич ка мапа”. 

Илу стра ци је мапа запра во 
се одно си на тури стич ке про-
из во де које ТОО Теме рин тре-
нут но про да је, а то су “Јарач ка 
рап со ди ја”, “Теме рин ска при-
ча” и “Крстарење Јегричком”. 

Мапе су при каз илу стро ва-
ног дизај на Ива не Баћ ко вић и  
“Two birds design”, а  дизај ни-
ра не су на осно ву бес по врат-
них сред ста ва доби је них на 
кон кур су Покра јин ског секре-
та ри ја та за при вре ду и тури-
зам. Сред ства су била наме-
ње на раз во ју тури стич ког 
потен ци ја ла, про мо ци ји, а за 
ту наме ну доби ли су 180.000 
дина ра. 

Том при ли ком , наме ње на 
сред ства су иско ри шће на за 
дизајн новог логоа ТОО Теме-
ри на, три илу стро ва не мапе и 
дизајн нове бро шу ре тури-
стич ке пону де Теме ри на, а 
која се одно си на сме штај, 
исто риј ско и кул тур но насле-
ђе, као и гастро ном ску пону ду. 

На фести ва лу је уче ство ва ло 
више од 40 Тури стич ких орга-
ни за ци ја из Срби је и Репу бли-

ке Срп ске, а так ми чи ли су се у 
11 раз ли чи тих кате го ри ја. 
Тури стич ка орга ни за ци ја 
општи не Теме рин тра ди ци о-
нал но сва ке годи не уче ству је 
на овом фести ва лу, а ово је 
тре ћи пут да осва ја ју награ ду. 

Зоран Гове да ри ца из ТОО 
Теме рин каже да су вео ма 
поно сни на ову награ ду. 

- Тури стич ка орга ни за ци ја 
општи не Теме рин је уче ство-
ва ла у више кате го ри ја на 
Фести ва лу. Са поно сом може-
мо да истак не мо, да смо у 
вели кој кон ку рен ци ји осво ји-
ли “Злат ни кофер” прву награ-
ду у кате гор ји “Тури стич ка 
мапа”.Међу на род ни фести вал 
тури стич ких публи ка ци ја 
“Кофер сло ва” у Кру шев цу је 
добра при ли ка за сусрет са 
коле га ма , раз ме ну иску ста ва 
и при ме ну нових трен до ва у 
про мо ци ји тури стич ких про из-
во да. Раду је мо се да је струч-
ни жири и овај пут пре по знао 
труд који ула же мо у што ква-
ли тет ни ју про мо ци ју тури стич-
ких про из во да наше општи не. 
Атмос фе ра и орга ни за ци ја 
фести ва ла су били одлич ни – 
нагла ша ва Гове да ри ца. 

Т. К.

НАГРАЂЕНЕ ИЛУСТРАЦИЈЕ МАПА
У окви ру ових мапа пред ста вље не су тури-

стич ке туре и пону да општи не Теме рин. 
Про грам туре “Теме рин ска при ча”: 

• Оби ла зак Двор ца “Сечен”-дегу ста ци ја меда и 
раки је 

• Етно кућа Тај хаз 
• Легат Бара њи Каро ља и Зла те Мар ков Бара њи 
• Хотел “Ста ри Рубин”-дегу ста ци ја вина вина-

ри је Аџић и теме рин ске шниц ле

Про грам туре “Крста ре ње Јегрич ком”
• Ката ма ран Чигра пло ви у теме рин ском делу 

Јегрич ке.Вожња у тра ја њу од око сат вре ме на 
стар ту је код Инфо р ма тив ног цен тра Пар ка 

при ро де Јегрич ка и води све до осма трач ни це 
бли зу Жабља. 

Про грам туре “Јегрич ка рап со ди ја” 
• Раз гле да ње етно музе ја “Брв на ра” уз дегу ста-

ци ју про из во да из кра ји шког кра ја, као и 
меда удру же ња “Еко пче лар” 

• Посе та немач кој кући и дегу ста ци ја вина 
вина ри је Јурић 

• Оби ла зак хра ма Успе ња пре све те бого ро ди це 
• Посе та крафт пива ри и дегу ста ци ја пива Мr.

Smith 
• Посе та ате љеу кера ми ке као и ате љеу Алек-

сан дре Пејић 
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Окто бар, месец пра вил не исхра не

„КАКО ЈЕДЕШ ТАКО МИСЛИШ,
КАКО МИСЛИШ ТАКО ЖИВИШ”

Свет ски дан хра не обе ле жен 16. окто бра – Саве ти Дома здра вља Теме рин у вези са исхра ном

Хра на пред ста вља првен стве но извор енер-
ги је потреб не за нор ма лан рад орга ни зма. 
Ваше здра вље и про дук тив ност у свим 

живот ним доби ма директ но су пове за ни са 
начи ном исхра не. Често се деша ва да тешко 
може те уста ти из кре ве та, да вам се не иде на 
посао, да сте умор ни чим уста не те - све су то  
зна ко ви да би било поже ље но изме ни ти начин 
исхра не.

Да би поче ли пра вил но и здра во да се хра ни-
мо потреб но је при др жа ва ти се неко ли ко смер-
ни ца:
− Није сва ки орга ни зам исти, потре бе за хра ном 

су инди ви ду ал не
− Једи те у уме ре ним коли чи на ма 5 обро ка 

днев но
− Не једи те брзо, у току јела раз ми шљај те о хра-

ни коју једе те
− Не гриц кај те изме ђу глав них обро ка
− Пиј те доста воде
− Не једи те пре ви ше зачи ње ну хра ну
− Увек једи те за сто лом
− Једи те разно вр сну хра ну
− Бави те се  спор том, оно ли ко коли ко вам при ја

Потреб но је око 40 хран љи вих мате ри ја да би 
човек био здрав. Основ не хран љи ве мате ри је су 
вита ми ни, мине ра ли, про те и ни, масти и угље ни 
хидра ти.  Пира ми да исхра не је визу ел ни при каз 
намир ни ца које тре ба да буду засту пље не у сва-
ко днев ној исхар ни. Коли чи на намир ни ца које 
узи ма те су инди ви ду ал не и  зави се од вашег 
орга ни зма – ста рост, физчки актив ност, боле сти 
итд.

„Не знам ко је отац ваше боле сти, непра вил на 
исхра на јој је мај ка„ ( Георг Хер бер).

Без одго ва ра ју ће исхра не, човек не може да 
ство ри одбрам бе не сна ге орга ни зма, које га шти-
те од разних виру сних и бак те риј ских инфек ци ја. 
Мно ге озбиљ не и честе боле сти дана шњи це, као 
што су висок крв ни при ти сак или дија бе тес, 
инфаркт срца или шлог би се могле избе ћи  одба-
ци ва њем лоших нави ка у исхра ни. Пра вил на 
исхра на не пред ста вља само изба цва ње нездра-
вих намир ни ца већ укљу чи ва ње што већег бро ја 
здра вих намир ни ца. За било какве веће про ме не 
у начи ну исхра не и пре запо чи ња ња физич ке 
актив но сти ОБА ВЕ ЗНА је кон сул та ци ја са лека-
ром или нутри ци о ни стом.

Вар га Шомо ђи Кор не ли ја и Елек Зита

Довољ не коли чи не при род ног гаса за потро ша че у општи ни Теме рин

НОВИ ОБРА ЧУН ПОТРО ШЊЕ ГАСА
Нови обра чун потро шње 

при род ног гаса, који се 
уме сто у куб ним метри ма 

обра чу на ва у кило ват часо ви ма, 
почео је од 1. окто бра. 

Дирек тор ка Јав ног пред у зе ћа 
„Гас“ Теме рин Маја Бје кић каже 
да су самим тим и цене при род-
ног гаса пре ве де не на ове једи-
ни це.

– Цена при род ног гаса од авгу-
ста 2017. годи не до 1. авгу ста ове 
годи не  се није мења ла и  изно-
си ла је за кате го ри ју дома ћин-
ства 35,01 дин/м3 без ПДВ-а. Од 
авгу ста 2022. годи не цена за ову 
кате го ри ју је пора сла на  37,84 
дин/м3 без ПДВ-а, као после ди-
ца пове ћа ња набав не цене гаса. 
Нови на у обра чу ну при род ног 
гаса поче ла је од окто бра 2022. 
годи не, када се испо ру че ни при-
род ни гас иска зу је у kWh. Тако ђе 
цене при род ног гаса су пре ве де-
не на ове једи ни це. О овом смо 
оба ве сти ли потро ша че на нашој 
интер нет стра ни ци www.jpga ste-
me rin.rs. За сада нема мо инфор-
ма ци је о могу ћем поску пље њу 
гаса – каже Бје кић.

Јав но пред у зе ће „Гас“ тре-
нут но снаб де ва гасом око 7.000 
потро ша ча на тери то ри ји општи-

не Теме рин. При род ни гас за 
потре бе потро ша ча у Општи ни 
Теме рин ово пред у зе ће наба-
вља од ЈП „Срби ја га са“ Нови Сад 
на осно ву уго во ра о снаб де ва њу 
јав них снаб де ва ча.

– Наша набав ка при род ног 
гаса зави си од „Срби ја га са“ тако 
да уко ли ко они пре ма нама обу-
ста ве испо ру ку то ће се исто вре-
ме но одра зи ти на испо ру ку пре-
ма нашим потро ша чи ма. За сада 
нема наја вље ног пре ки да испо-
ру ке гаса. Евен ту ал ни радо ви на 

мре жи могу дове сти до крат ко-
трај них пре ки да испо ру ке гаса, а 
о томе на вре ме оба ве шта ва мо 
потро ша че – обја шња ва Бје кић. 

Пре ма њеним речи ма у прет-
ход ном пери о ду ради ли су на 
заме ни ста рих мер них уре ђа ја 
и поста вља ни су нови уре ђа ји са 
тем пе ра тур ним ком пен за то ром.

– Редов ним тех нич ким пре-
гле ди ма уну тра шњих гасних 
инста ла ци ја кон тро ли са на је 
зап ти ве ност спо је ва на КМРС 
као и непро пу сност на завар ним 

спо је ви ма и спо је ви ма гасних 
сла ви на и гасних тро ши ла који 
су у саста ву уну тра шњих гасних 
инста ла ци ја. Тако ђе се ради 
редов на одо ри за ци ја при род-
ног гаса на мер но регу ла ци о ним 
ста ни ца ма у Теме ри ну, Бач ком 
Јар ку и Сири гу. Наши потро ша-
чи кори сте при род ни гас током 
целе годи не, у лет њем пери о ду 
потро шња је мала, гас се кори-
сти  углав ном за потре бе кува-
ња, док се у зим ском пери о ду 
потро шња пове ћа ва због гре ја-
ња – наво ди Бје кић.

Том при ли ком апе ло ва ла је 
на гра ђа не да редов но изми ру ју 
сво ја дуго ва ња. 

– Апе лу је мо да због насту-
па ју ће греј не сезо не потро ша-
чи редов но изми ру ју доспе ле 
оба ве зе како би се омо гу ћи-
ло даље редов но снаб де ва ње 
при род ним гасом. За било које 
инфор ма ци је потро ша чи могу 
да се инте ре су ју у про сто ри ја ма 
Jавног пред у зе ћа Гас Теме рин 
Ново сад ска 421, путем теле фо-
на 843-633 и 843-655 или путем 
маи ла offi ce@jpga ste me rin.rs и 
на интер нет стра ни ци www.jpga-
ste me rin.rs – пору чу је Бје кић. 

Т. К.
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Кик-бокс клуб „Спар та 2013“ три јум фо вао на Свет ском првен ству у Ита ли ји

ИСТО РИЈ СКИ УСПЕХ ЧЛА НО ВА 
КИК-БОКС КЛУ БА „СПАР ТА“

ИЗ ТЕМЕ РИ НА 

– Осво је не две злат не и јед на сре бр на меда ља – Прво место за репре зен та ци ју Репу бли ке Срби је 
у кон ку рен ци ји од 63 држа ве

На Свет ском првен ству у кик-бок су за 
децу, каде те и јуни о ре, које је одр жа но 
од 30. сеп тем бра до 9. окто бра 2022. 

годи не у Лиду ди Језо лу, у Ита ли ји, чла но ви 
кик-бокс клу ба „Спар та 2013“ из Теме ри на Сте-
фан Ђури чић, Алек са Гер мек и Вања Грбић 
пости гли су изу зет не резул та те. Ста ри ји јуни ор, 
Сте фан Ђури чић и мла ђи јуни ор, Алек са Гер-
мек, осво ји ли су злат не меда ље, а мла ђа јуни-
ор ка, Вања Грбић, зау зе ла је дру го место и 
доне ла сре бро репре зен та ци ји Срби је.

На овом првен ству уче ство ва ло је пре ко 
2.500 так ми ча ра из 63 држа ве све та. Репре зен-
та ци ја Репу бли ке Срби је, пред во ђе на селек то-
ром Срђа ном Раду ло ви ћем, која је насту пи ла 
са 35 так ми ча ра из кате го ри је каде та и јуни о ра 
у дисци пли на ма К1 и Лоу кик (Low kick), зау зе-
ла је прво место на свет ској листи по бро ју 
осво је них меда ља – 14 злат них, чети ри сре бр-
не и осам брон за них.

Пред сед ник кик-бокс клу ба „Спар та 2013“ из 
Теме ри на, Жељ ко Шобић, а ујед но и тре нер и 
члан струч ног шта ба репре зен та ци је, при се ћа 
се финал них мече ва сво јих так ми ча ра на Свет-
ском првен ству:

– Сви моји так ми ча ри су ушли у фина ле у 
дисци пли ни К1, на шта сам вео ма поно сан. 
Сте фан Ђури чић, капи тен репре зен та ци је, у 
фина лу је савла дао уче сни ка из Мол да ви је; 

Алек са Гер мек је тако ђе три јум фо вао у фина лу, 
побе див ши репре зен та тив ца Тур ске; а Вања 
Грбић је изгу би ла од уче сни це из Тур ске и завр-
ши ла као вице шам пи он. Током чита вог првен-
ства сви так ми ча ри из наше репре зен та ци је су 
дали свој мак си мум, нави ја ли су и бодри ли 
јед ни дру ге кроз мече ве – обја шња ва тре нер.

При пре ме за Свет ско првен ство тра ја ле су 
укуп но девет неде ља. Жељ ко Шобић је кра јем 
јула кре нуо са тре нин зи ма са Сте фа ном, Алек-
сом и Вањом у Теме ри ну, да би у сеп тем бру 
оти шли на десе то днев ну при пре му репре зен-
та ци је, реа ли зо ва ну у Спорт ском кам пу „Кара-
таш“ у Кла до ву, уз финан сиј ску подр шку Кик-
бокс саве за Срби је и Мини стар ства омла ди не 

БЕНЕ ФИ ТИ КИК-БОК СА 
ЗА ПСИ ХО ФИ ЗИЧ КИ 
РАЗ ВОЈ ДЕЦЕ
КАО нај ве ћу пред ност овог спор та за 

раз вој деце, поред физич ког аспек та који 
се огле да у побољ ша њу физич ких карак-
те ри сти ка, јачи не, отпор но сти, пове ћа ња 
пер фор ман са, Шобић исти че ства ра ње 
само по у зда ња код деце.



Среда, 26. октобар 2022.

17

АКТУЕЛНО

и спор та. Напо ран труд и рад так ми ча ра и 
њихо вих тре не ра довео је упра во до ова квог 
резул та та, који је, пре ма речи ма Шоби ћа, од 
кру ци јал не важно сти, како за Срби ју, тако и за 
нашу општи ну:

– Резул тат који смо пости гли пред ста вља 
огро ман успех за Срби ју, јер нико до сада није 
донео 14 злат них меда ља са неког међу на род-
ног так ми че ња у исто ри ји Кик-бокс саве за 
Срби је. За Теме рин је ово тако ђе исто риј ски 
успех, буду ћи да на нивоу наше општи не до 
сада нисмо има ли свет ске прва ке ни у јед ном 
спор ту. Важно је тако ђе нагла си ти да једи но 
Теме рин, од свих општи на у Срби ји, има осво-
је на два зла та – исти че Шобић.

Поред овог успе ха, кик-бокс клуб „Спар та 
2013“ у прет ход них неко ли ко сезо на беле жи 

вео ма добре резул та те. Нај зна чај ни ји од њих 
на клуп ском нивоу су прво место у Вој во ди ни 
чети ри годи не заре дом (2018, 2019, 2020. и 
2021.), као и Срби ји про шле годи не, док су 
поје ди нач не резул та те на Европ ском првен-
ству у Будви про шле годи не оства ри ли Сте фан 
Ђури чић са осво је ним зла том, и Алек сан дар 
Дон дур и Алек са Гер мек, као вице шам пи о ни.

У наред ном пери о ду, клуб се при пре ма за 
пред сто је ће тур ни ре – три првен ства Вој во ди-
не и завр шни међу на род ни куп у Нишу, „Bal kan 
Best Fig hters“, који ће се одр жа ти у децем бру. 
Гото во је сигур но да ће кик-бокс ући у поро ди-
цу олим пиј ских спор то ва на Олим пиј ским 
игра ма 2028. годи не у Лос Анђе ле су, на који ма 
ће бити при ка за на дисци пли на К1. Тре нер тим 
пово дом раз ми шља у прав цу да ће њего ви так-
ми ча ри, који су осво ји ли меда ље на Свет ском 
првен ству у поме ну тој дисци пли ни, за шест 
годи на бити на врхун цу сна ге и доне ти Срби ји 
прва олим пиј ска одлич ја у овом спор ту.

Финан сиј ску подр шку клу бу пру жа локал на 
само у пра ва Општи не Теме рин, са којом има ју 

успе шну сарад њу. Пре ма речи ма Шоби ћа, 
сред ства која при ма ју од локал не само у пра ве 
кори сте за уче шће на чети ри држав на првен-
ства у току годи не и један европ ски или свет-
ски куп у окру же њу. Обез бе ђе но им је да тре-
ни ра ју у спорт ској хали три пута недељ но, као 
и да у лет њем пери о ду реа ли зу ју тре нин ге и 
при пре ме на базе ну, што је био слу чај и ове 
годи не при ли ком при пре ма ња за Свет ско 
првен ство.

Зна чај но је иста ћи да су сви чла но ви кик-
бокс клу ба „Спар та 2013“ из општи не Теме-
рин, што је при лич но рет ко у так ми чар ском 
спор ту у дана шње вре ме:

– Чита ва наша еки па је саста вље на искљу чи-
во од деце из наше општи не. Тру дим се да сву 
децу задр жим, да оста ну овде. До сада нико 
није оти шао у дру ги клуб, јер се зала жем за то 
да у Теме ри ну има ју нај бо ље усло ве за овај 
спорт. Јед но став но, деца су ту јер су део шам-
пи он ског клу ба, који је првак Срби је и у којем 
тре ни ра ју прва ци све та – каже Шобић.

З. Бјекић

ОСНИ ВА ЊЕ КЛУ БА
И ТРЕ НУТ НО СТА ЊЕ
КИК-БОКС клуб „Спар та 2013“ из Теме-

ри на зва нич но је осно ван 2013. годи не, 
док су тре нин зи поче ли да се одви ја ју 
2012. годи не. Пре тога, Жељ ко Шобић се 
про фе си о нал но бавио овим спор том у 
кик-бокс клу бу „Вој во ди на – Веле та бак“, а 
сво ју актив ну кари је ру је завр шио 2013. 
годи не, када се посве тио раду са децом. 
Осни ва њем клу ба, запо че ла је нова ера 
уда рач ког спор та у Теме ри ну, који није 
посто јао од сре ди не 1980-их годи на, када 
је нека да шњи бокс клуб уга шен.

Данас, кик-бокс клуб „Спар та 2013“ бро-
ји око 60–70 чла но ва, који су рас по ре ђе ни 
у чети ри гру пе, пре ма узра сту:
- Прва гру па – деца узра ста од 7 до 13 

годи на,
- дру га гру па – деца узра ста од 14 до 16 

годи на,
- тре ћа сени ор ка гру па којој при па да ју 

ста ри ји јуни о ри (17 и 18 годи на) и сени-
о ри и

- четвр та рекре а тив на жен ска гру па

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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Војвођанска лига „Југ“

ГОЛЕ А ДА У ТЕМЕ РИ НУ
Сло га (Т) – Рад нич ки (Ш) 6:3 (2:0)

Теме рин – Гле да ла ца: 
150. Суди ја: Алек сан дар 
Јев тић (Буди са ва) 7. Стрел-
ци: Јак шић у 13, Томић у 25, 
Миле тић у 46, Папо вић у 57, 
Мар ја но вић у 76. и Буквић у 
90. за Сло гу, С. Субић у 60, 
Ђача нин у 63. и Пурић у 88. 
за Рад нич ки. Жути кар то ни: 
Папо вић, Унгар, Павин, Б. 
Про лић (Сло га), Пурић, Сми-
ља нић (Рад нич ки).

СЛО ГА: Вој во дић 7, Томић 
8, Пастор 7,5, Унгар 7, Јако-
вље вић 7, Борић 7 (од 67. 
Буквић 7), Миле тић 8 (од 64. 
Мар ја но вић 8), Павин 7 (од 
67. Б. Про лић - ), Папо вић 
8,5, Кла ић 7,5, Јак шић 7,5 
(од 80. Радо нић - ).

РАД НИЧ КИ: Нико лић 6, 
Добро је вић 6 (од 46. Ђача-
нин 7), Милан ко Субић 6, 
Баштић 5,5, Дрча 6, Радић 
5,5, Рај шић 5,5 (од 74. 
Сороћ ко - ), Мија то вић 7, 
Срђан Субић 6,5, Сми ља нић 
7,5, Пурић 8.

Играч утак ми це: Папо вић
Теме рин ци су кре ну ли 

офан зив но, па је Зоран Јак-
шић, после акци је Фили па 
Кла и ћа и Бошка Папо ви-
ћа, удар цем гла вом, пого-
дио за вођ ство, уба цив ши 
се из дру гог пла на. Капи тал 
је дупли рао дефан зи вац 
Нема ња Томић, уса мљен 
испред гол ма на Нико ли ћа, 
без поте шко ћа је кру ни сао 
цен тар шут Милу ти на Миле-
ти ћа. До одла ска на одмор, 
Шиђа ни су запре ти ли два 
пута, из пре ки да, пре ко Дра-
га на Сми ља ни ћа.

Само што је поче ло дру го 
полу вре ме, акци ју је ини-
ци рао рас по ло же ни Папо-
вић, капи тен Роберт Пастор 
је оди грао уло гу аси стен та, 
док је тач ку ста вио Милу тин 
Миле тић – 3:0. Није се дуго 

чека ло на нови пого дак, 
Бошко Папо вић је одлич-
но реа го вао на цен тар шут 
Фили па Кла и ћа и над му-
дрио мла дог гол ма на Рад-
нич ког.

Гости су у 60. мину ту сма-
њи ли на 4:1, захва љу ју ћи 
спрет ној реак ци ји Срђа на 
Суби ћа, уз поврат ну лоп-
ту пожр тво ва ног Дра га на 

Сми ља ни ћа и аси стен ци ју 
Мла де на Пури ћа. Три мину-
та касни је, Пурић је све ура-
дио, а нај мла ђи на тере ну, 
Срђан Ђача нин (16), упи сао 
се у стрел це.

У 76. мину ту, Ненад Мар-
ја но вић је раз ме нио дупли 
пас са Папо ви ћем, успев ши 
нека ко да пре ба ци лоп ту 
пре ко лини је окру жен тро-

ји цом про тив нич ких игра-
ча. Капи тен гости ју Нема ња 
Дрча је дија го на лом про на-
шао Пури ћа, а нај за па же ни-
ји играч гости ју је лако мати-
рао Вој во ди ћа, оста вље ног 
на ветро ме ти ни. Тач ку на 
голе а ду, ста вио је Миро слав 
Буквић, после кор не ра Мар-
ја но ви ћа.

М. Мени ћа нин

БОДО ВИ ТЕМЕ РИН ЦИ МА: Сми ља нић (Рад нич ки) и Павин (Сло га) ФОТО: М. Мени ћа нин
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