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Пред сед ник Општи не Теме рин оби шао ново игра ли ште у Бло ку 22, једи но игра ли ште са тар тан под ло гом

НОВА ДЕЧИ ЈА ИГРА ЛИ ШТА
НА РАДОСТ НАЈ МЛА ЂИХ

У општи ни Теме рин је поче-
так 2023. годи не у зна ку 
радо ва. Посеб на пажња 

усме ре на је на пра ви лан раст и 
раз во ј деце. 

У Бло ку 22 у Теме ри ну отво-
ре но је ново дечи је игра ли ште 
на повр ши ни од 140 мета ра 
ква драт них за које је из буџе та 
издво је но 3.787.500 дина ра 
без ПДВ-а и ово је прво игра ли-
ште у нашој општи ни са тар тан 
под ло гом.

 Тим пово дом 5. јану а ра 
пред сед ник Општи не Теме рин 
Мла ден Зец оби шао је ново 
игра ли ште и нагла сио да ће се 
изград ња игра ли шта и спорт-
ских тере на наста ви ти и убу ду-
ће.

– Деца мора ју да нам буду 
нај ва жни ја. Вели ки број зах те-
ва гра ђа на одно сио се упра во 
на рено ви ра ње ста рог и дотра-
ја лог игра ли шта, које је било на 
месту где је данас ново. Ми смо 
им то и омо гу ћи ли. Наши нај-
мла ђи из овог кра ја има ће 
одли чан спорт ски кутак. 
Изград њу и обна вља ње дечи-
јих игра ли шта и спорт ских 
тере на, наста вља мо у кон ти ну-
и те ту како би сви наши сугра ђа-
ни има ли при ступ спорт ској 
инфра струк ту ри.

Савре ме но деч је игра ли ште 
обез бе ди ће нај ма ђим сугра ђа-
ни ма про стор са нео п ход ним 
рекви зи ти ма за игру, у скла ду 
са про пи са ним стан дар ди ма 
без бед но сти.

На тери то ри ји општи не Теме-
рин има укуп но 15 дечи јих 
игра ли шта, те је ове годи не, 
пре ма речи ма начел ни ка Оде-
ље ња за при вре ду, пољо при-
вре ду и локал ни еко ном ски 
раз вој Ната ше Гли го ре вић, у 
пла ну изград ња још јед ног 
новог игра ли шта за децу.

– Ове годи не у пла ну је 

изград ња новог дечи јег игра-
ли шта у Сири гу, на про сто ру 
испред Месне зајед ни це, али 
има мо у пла ну и изград њу 
тере та не на отво ре ном и трим 
ста зе у Ста ром пар ку.

Изград њом дечи јих игра ли-
шта, Општи на допри но си здра-
вом и забав ном одра ста њу 
мали ша на, а како каже начел-

ник Оде ље ња за при вре ду, 
пољо при вре ду и локал ни еко-
ном ски раз вој, ова ква места су 
од вели ког зна ча ја за раз вој 
нај мла ђих.

– Свеж ваздух, физич ка 
актив ност и соци ја ли за ци ја 
само су неки од фак то ра зашто 
су дечи ја игра ли шта важна за 
раз вој деце. Због тога у кон ти-
ну и те ту наста вља мо изград њу 
и рекон струк ци ју дечи јих игра-
ли шта, како би сви наши сугра-
ђа ни има ли при ступ спорт ској 
инфра струк ту ри – исти че Гли го-
ре вић.

На поје ди ним дечи јим игра-
ли шти ма, дошло је до ломље-
ња и уни шта ва ња рекви зи та од 
стра не неза до вољ них поје ди-
на ца те сто га апе лу је мо на све 
гра ђа не да се пре ма дечи јим 
игра ли шти ма и спорт ским 
тере ни ма опхо де као пре ма 
сво јој лич ној сво ји ни јер су сва 
игра ли шта место где наши нај-
мла ђи сугра ђа ни могу што ква-
ли тет ни је да про ве ду сво је сло-
бод но вре ме у дру штву сво јих 
роди те ља.

С. К.
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Доне та пре су да Основ ног суда у Новом Саду у корист СПС-а 

ЗГРА ДА КУЛ ТУР НОГ ЦЕН ТРА ПРИПАЛА 
СОЦИ ЈА ЛИ СТИЧ КОЈ ПАР ТИ ЈИ СРБИ ЈЕ

Пово дом ове пре су де Општи на Теме рин изда ла саоп ште ње – Соци ја ли стич ка пар ти ја Срби је није 
се огла ша ва ла

На мејл Кул тур ног цен тра “Луки јан Мушиц ки” почет ком јану а-
ра сти гло је оба ве ште ње о пре су ди Основ ног суда у Новом 
Саду пре ма којој је згра да нека да шњег Дома кул ту ре и Радио 

Теме ри на, а данас Кул тур ног цен тра “Луки јан Мушиц ки” Теме рин, 

при па ла Соци ја ли стич кој пар ти ји Срби је (СПС). 

Тим пово дом Општи на Теме рин изда ла је саоп ште ње које вам 
пре но си мо у цело сти. 
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Пред сед ник Скуп шти не општи не Теме-
рин Роберт Пастор тако ђе се огла сио 
пово дом ове пре су де и иста као да ће се 
бори ти свим прав ним сред стви ма како би 
се гра ђа ни ма вратило оно што је њихо во.  

– Мно го ми се мисли врзма по гла ви на 
који начин да фор му ли шем свој став, а да 
то буде при хва тљи во. Само ми јед на реч 
пада на памет која би била аде кват на за 
меди је и јав ност, а то је – скан дал, јер ово 
што се деси ло јесте скан да ло зно. При па-
дам гене ра ци ји која пам ти када је ту била 
народ на били о те ка, музеј, био скоп ска 

сала, Дом клу ту ре, про сто ри је које је 
кори сти ло МКУД “Сир маи Карољ”. То је 
био Народ ни уни вер зи тет. Мој покој ни 
деда уче ство вао је у изград њи баш те 
згра де, како би она оста ла гра ђа ни ма 
општи не Теме рин, због чега ме ово додат-
но и као поли ти ча ра, а наро чи то као чове-
ка пога ђа.

– Оно што ми је нај ви ше несхва тљи во је 
да су људи који су због сво је тада шње 
функ ци је тре ба ли да бри ну о јав ном инте-
ре су зајед ни це, ста ви ли пар тиј ске, а 
можда и лич не инте ре се испред сво јих 

сугра ђа на и општи не. То кажем зато што је 
у вре ме када је под не та тужба, пред сед-
ник СПС-а ујед но био и на функ ци ји заме-
ни ка пред сед ни ка Општи не Теме рин. Не 
ула зим у то да ли је у питању сукоб инте-
ре са, али је сва ка ко етич ки, морал но, 
поли тич ки, а пре све га људ ски нео д бра-
њи во. Бори ће мо се свим прав ним сред-
стви ма да вра ти мо гра ђа ни ма оно што је 
њихо во – пору чио је Пастор.

Соци ја ли стич ка пар ти ја Срби је није се 
огла ша ва ла пово дом ове пре су де. 

ОБРА ЋА ЊЕ ПРЕД СЕД НИ КА ОПШТИ НЕ ТЕМЕ РИН
ПОШТО ВА НИ сугра ђа ни,
Желим да вас оба ве стим да згра да 

која се нала зи на адре си Ново сад ска 
324, тј. згра да сада шњег Кул тур ног цен-
тра која је при па да ла држа ви, а где је 
општи на има ла пра во кори шће ња суд-
ском одлу ком при па ла је СПС. Сма трам 
да је недо пу сти во да згра да коју су пра-
ви ли наши пре ци и наши сугра ђа ни за 
добро бит свих нас при пад не јед ној 
поли тич кој опци ји. 

Оба ве шта ва мо вас да ћемо ми као 
локал на само у пра ва под не ти тужбу 
про тив Соци ја ли стич ке пар ти је Срби је 
како бисмо конач но згра ду вра ти ли 
они ма који ма и при па да. Оно што је 
важно напо ме ну ти јесте да Општи на 
Теме рин уоп ште није била у суд ском 
поступ ку пошто је само има ла пра во 
кори шће ња, јер је држа ва била вла сник 
и зато ћемо ми уско ро пона вљам под-
не ти тужбу. 

Морам да нагла сим да општи на у 
овом спо ру има добре изгле де јер посе-
ду је мо јасне дока зе да је ова згра да 
напра вље на лич ним радом и зала га-
њем наших сугра ђа на и ника да није 
тре ба ло да буде вла сни штво држа ве, а 
камо ли јед не поли тич ке пар ти је, већ 
наших гра ђа на.
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Еки па „Наших нови на“ у посе ти Дому здра вља Теме рин 

У ОПШТИ НИ ТЕМЕ РИН НЕМА
ПРИ ЈА ВЉЕ НОГ СЛУ ЧА ЈА МАЛИХ БОГИ ЊА

Вак ци на ци ја про тив малих боги ња на задо во ља ва ју ћем нивоу у општи ни Теме рин - Дом здра вља 
Теме рин рас по ла же са новом, дво ва лет ном вак ци ном про тив коро не – Број обо ле лих од гри па оче-
ки ван за ово годи шње доба

У Срби ји су се поја ви ле 
мале боги ње одно сно 
мор би ле, а епи де ми о-

ло зи стра ху ју да би у нашој 
земљи оне могле пре ра сти у 
епи де ми ју. 

Због тога су од 11. јану а ра 
на сна зи поо штре не мере 
епи де ми о ло шког над зо ра 
над малим боги ња ма на 
тери то ри ји наше земље у 
скла ду са Пла ном актив но-
сти за одстра њи ва ње ове 
боле сти у земљи – при ја ва 
сум ње, лабо ра то риј ска 
дијаг но сти ка, изла ци ја и 
лече ње обо ле лих, здрав-
стве ни над зор, епи де ми о ло-
шки над зор, вак ци на ци ја 
невак ци ни са них и непот пу-
но вак ци ни са них лица, вак-
ци на ци ја осе тљи вих лица и 
кон та ка та уну тар 72 сата.  

Тим пово дом раз го ва ра ли 

смо са дирек то ром Дома 
здра вља Теме рин док то ром 
Томи сла вом Угар ко ви ћем, 
који нам је рекао да за сада 
нема зара же них у општи ни 
Теме рин. 
– У Срби ји су се поја ви ле 
мале боги ње, али није широ-
ких раз ме ра, тако је и у Теме-
ри ну. По том пита њу вак ци-
на ци ја про тив мор би ла је на 
задо во ља ва ју ћем нивоу тако 
да се искре но надам да до 
епи де ми је неће ни доћи 
овде код нас. Наши паци јен-
ти су по пита њу вак ци на ци је 
вео ма саве сни, тако да сам 
лич но задо во љан коли ко је 
наших сугра ђа на дове ло 
децу на вак ци на ци ју про тив 
малих боги ња – каже Угар ко-
вић. 

Док тор наво ди да је јако 
важно одмах се јави ти свом 
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лека ру у слу ча ју поја ча не 
тем пе ра ту ре и поја ве тач ки-
ца одно сно папу ла по телу, 
како би на вре ме поче ла да 
се узи ма аде кват на тера пи ја.

Када је реч о пре хла да ма и 
гри пу, Угра ко вић каже да је 
број обо ле лих оче ки ван, 
узи ма ју ћи у обзир годи шње 
доба и кли мат ске усло ве. 
– Стан дар дан број обо ле лих 
као и сва ке годи не, нема 
непред ви ђе них окол но сти. 
Сви виру си и бак те ри је се 
раз мно жа ва ју на ова ко 
топлом вре ме ну за ово доба 
годи не. Да је вре ме хлад ни-
је, то не би било тако. Ста ње 
у Теме ри ну је исто као на 
нивоу целе држа ве. Нарав но 
све зави си од иму ни те та 
паци јен та каква ће му бити 
кли нич ка сли ка. 

Када је реч о коро на ви ру су 
и даље је при сут ан, а Угар ко-
вић каже да је реч о бла жим 
кли нич ким сли ка ма, слич-
ним обич ном гри пу. 
– Коро на није неста ла, има је 
на под руч ју чита вог све та, па 
и Срби је, а тако и код нас. 
Про цен ту ал но, у одно су на 
број тести ра них негде око 
три до пет посто буде пози-

тив них на коро ну. За сада је 
реч о бла жим кли нич ким 
сли ка ма, попут обич ног гри-
па. Ковид цен тар и даље 
ради сва ког дана од седам 
ују тру до седам уве че. 

Инте ре со ва ње за вак ци на-
ци ју је, пре ма њего вим речи-
ма, било јед но вре ме лоше, 
међу тим сада се људи опет 
за то инте ре су ју. 
– Инте ре со ва ње за вак ци на-
ци ју могло би бити и боље, 
али за сада је добро. Има мо 
нову, дво ва лент ну вак ци ну 
про тив коро не. Јед но вре ме 
уоп ште није било при ја вље-
них за вак ци на ци ју, међу тим 
сада су људи опет поче ли да 

дола зе, јер су схва ти ли да 
вак ци на једи но може да пот-
по мог не. Гра ђа ни дола зе да 
се вак ци ни шу и про тив коро-
не, али и про тив сезон ског 
гри па. Поно во бих позвао 
све наше сугра ђа не да дођу 
и да се вак ци ни шу том 
бустер дозом – пору чу је 
Угар ко вић. 

Савет док то ра је да се 
гара ђа ни чува ју, да носе 
маске на масов ним оку пља-
њи ма у зато вре ним про сто-
ри јама, да воде здра ве 
живот не нави ке и да јача ју 
свој иму ни тет уно се ћи вита-
ми не путем здра ве исхра не. 

Т. К.

САВЕ ТИ УКО ЛИ КО ДЕТЕ ДОБИ ЈЕ БОГИ ЊЕ
НА сај ту Инсти ту та за јав-

но здра вље Вој во ди не обја-
вље но је како се пона ша ти у 
слу ча ју да дете доби је мале 
боги ње.

Како наво де прво је 
потреб но дете одве сти на 
лекар ски пре глед и на шал-
те ру обја сни ти да је дете 
фебрил но и да има осип. 

При др жа ва ти се саве та 
лека ра. Бол нич ко лече ње се 
спро во ди у слу ча ју ком пли-
ка ци ја, док неком пли ко ва-
ни слу ча је ви мор би ла лече 
се амбу лант но и у кућ ним 
усло ви ма.

Тада је потреб но: узи ма ти 
довољ но теч но сти, вла жи ти 
ваздух про сто ри је у кући 

барем две неде ље, замра-
чи ти про сто ри ју где се дете 
нала зи, по потре би кори сти-
ти лек за сни жа ва ње тем пе-
ра ту ре и сми ри ва ље боло ва 
у миши ћи ма, а у слу ча ју 
поја ве кашља, кон вул зи је и 
понов ног раста теме пе ра ту-
ре пно во се обра ти ти лека-
ру.  

ПОСЛЕД ЊА ЕПИ ДЕ МИ ЈА
МОР БИ ЛА У СРБИ ЈИ
ПОД СЕ ТИ МО, у послед-

њој епи де ми ји малих 
боги ња у Срби ји, током 
2017. и 2018. годи не, реги-
стро ва но је 5.800 обо ле-
лих, од којих је 93 одсто 
било невак ци ни са но, 
непот пу но вак ци ни са но 
или са непо зна тим вак ци-

нал ним ста ту сом. Јед на 
тре ћи на обо ле лих је била 
хоспи та ли зо ва на због 
тежи не кли нич ке сли ке 
пра ће не ком пли ка ци ја ма. 
Тада је реги стро ва но 15 
смрт них исхо да међу који-
ма је било и четво ро деце 
мла ђе од пет годи на. 
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Завр ше не Зим ске чаро ли је 

МЕСЕЦ ИСПУ ЊЕН ЗИМ СКИМ 
Про грам Зим ских чаро ли ја тра јао од 17. децем бра 2022. до 17. јану а ра 2023. годи не – Цен тар 

Теме ри на посе тио вели ки број гра ђа на – Орга ни зо ва на бес плат на шко ла кли за ња за децу

Дру га по реду мани фе ста ци ја „Зим-
ске чаро ли је“ у орга ни за ци ји Кул-
тур ног цен тра „Лукијан Мушицки“ 

Темерин, Тури стич ке орга ни за ци је и 
Општи не Теме рин зва нич но је затво ре на 
у уто рак, 17. јану а ра. Шко ла кли за ња, 
ради о ни це за децу, кон цер ти, позо ри шне 
пред ста ве, цир кус ани ма то ри, Ново го ди-
шњи вашар, дочек Нове годи не и дру ге 
актив но сти одви ја ле су се у про те клих 
месец дана у окви ру ове мани фе ста ци је.

На дан отва ра ња „Зим ских чаро ли ја“, 
17. децем бра насту пи ли су цир кус ани ма-
то ри на леду, а затим је одр жан кон церт 
ансам бла „Фрик фен ски“ (Fre ak fancy). 
Пред сед ник Општи не Теме рин Мла ден 
Зец при су ство вао је отва ра њу и том при-
ли ком наја вио добру заба ву:

– Циљ ове мани фе ста ци је, пре све га, 

јесте да деца ква ли тет но про ве ду зим ски 
рас пуст, да Теме рин испу ни мо ново го ди-
шњом атмос фе ром у којој ће наши сугра-
ђа ни и посеб но они нај мла ђи ужи ва ти. У 
току месец дана, коли ко ће мани фе ста ци-
ја тра ја ти, сва ки дан биће орга ни зо ва не 
днев не актив но сти – раз не ради о ни це за 
децу, шко ла кли за ња и тако даље, док нас 
уве че чека музич ки и забав ни про грам – 
пору чио је Зец.

Деца су на тај начин има ла могућ ност 
да уче ству ју у раз ли чи тим ради о ни ца ма, 
попут пра вље ња јел ке од бало на, укра са 
за јел ку, писа ња чести ти и писа ма Деда 
Мра зу, сла га ња лего коц ки ца, да се опро-
ба ју у укра ша ва њу и осли ка ва њу меде ња-
ка и слич но. За оне који су желе ли да 
нешто нау че, клуб љуби те ља дру штве них 
ига ра „Иза зов“ орга ни зо вао је дру же ње 

уз игра ње дру штве них ига ра, мозга ли ца, 
заго нет ки.

У тра ди ци о нал ном киће њу јел ки у пар-
ки ћу у цен тру Теме ри на пово дом мани-
фе ста ци је „Ново го ди шње све ча но сти“ 
ужи ва ли су уче ни ци основ них шко ла 
наше општи не и деца из пред школ ске 
уста но ве „Вељ ко Вла хо вић“ и Днев ног 

НАШИ ГРА ЂА НИ ИСПУ ЊЕ НИ ЛЕПИМ УТИ СЦИ МА
НАШИ нај мла ђи сугра ђа ни иста кли су 

да им се на ово го ди шњим „Зим ским 
чаро ли ја ма“ нај ви ше допа ло кли за ње, 
те да су на кли за ли ште дола зи ли гото во 
сва ки дан. Зајед но са децом, у пра знич-
ној атмос фе ри ужи ва ли су и роди те љи, 
као и баке и деке, тако да је ова мани фе-
ста ци ја на њих оста ви ла лепе ути ске:

– Допа да ми се што је сва ке годи не 
нешто нови је и напред ни је, нови укра си, 
одлич но је и за мла де и за ста ре. Сва ко-

ме ко жели да посе ти Теме рин пору чио 
бих да дође да види кли за ли ште, јер је 
јако лепо – рекао је један наш сугра ђа-
нин.

– Похва лио бих орга ни за ци ју и људе 
који су се потру ди ли да све изгле да ова-
ко лепо. Деца има ју при ли ку да кли жу 
сва ки дан током месец дана коли ко ће 
бити поста вље но и отво ре но кли за ли ште 
и да ужи ва ју, што је нај ва жни је – додао 
је дру ги сугра ђа нин.
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у Теме ри ну 17. јану а ра

ЧАРО ЛИ ЈА МА У ТЕМЕ РИ НУ

цен тра за децу и роди те ље. Као успо ме на 
са ово го ди шњих „Зим ских чаро ли ја“ 
нашим нај мла ђи ма оста ле су фото гра фи-
је, буду ћи да је 29. и 30. децем бра реа ли-
зо ва но сли ка ње са Деда Мра зом и кочи-
ја ма.

Број ни насту пи цир кус ани ма то ра са 
акро ба ци ја ма на леду, као и ани ма то ра 
Сла ви це и мађи о ни ча ра Џо Трик са допри-
не ли су упот пу ња ва њу пра знич не атмос-
фе ре.

Од кул тур но-забав ног про гра ма за децу 
изве де на је опе ра „Иви ца и Мари ца“, 
кон церт под нази вом „Сне шко Белић“ и 
пре ко десет позо ри шних пред ста ва. У 
сали Кул тур ног цен тра „Луки јан Мушиц-
ки“ деца су има ла при ли ку да погле да ју 
пред ста ве раз ли чи те тема ти ке и карак те-
ра: „Жен ски раз го во ри“ Драм ске ради о-
ни це ОШ „Петар Кочић“, „Ново го ди шња 
тор та“ лут кар ског „Позо ри шта из кофе ра“, 
затим „Луц ка сти клов но ви“, „Успа ва на 
лепо ти ца“ и дру ге. Зани мљив је био 
наступ госту ју ћег позо ри шта Дома кул ту-
ре Гра ча ни ца са пред ста вом „Госпо ђа 
мини стар ка“ при ла го ђе ној деци.

Што се тиче про гра ма за одра сле и ста-
ри је људе, важно је спо ме ну ти Ново го ди-
шњи мини вашар, који је тра јао два дана, 
22. и 23. децем бра. На овом ваша ру мањи 
про из во ђа чи изне ли су пону ду сво јих 
дома ћих про из во да, руко тво ри на, руч них 
радо ва, слат ки ша, меда. Уз то, 23. децем-
бра била је и ноћ купо ви не у Теме ри ну, а 

исто вече одр жа ла се про мо ци ја Сај ма 
вина и деље ње кува ног вина уз зву ке 
хора „Јувен тус“.

Послед њег дана 2022. годи не орга ни-
зо ван је тра ди ци о нал ни дочек Нове годи-

не на тргу у Теме ри ну, где је посе ти о це 
заба вљао ди џеј Мар ко Вуле тић. Дочек 
Пра во слав не Нове годи не тако ђе је орга-
ни зо ван на тргу, када су се пред ста ви ли 

там бу ра шки орке стар „Бисе ри“ и „Ла 
Вие“ (La Vie) бенд. За като лич ки и пра во-
слав ни Бад њи дан упри ли че но је кува ње 
и деље ње рибље чор бе од стра не Удру-
же ња спорт ских рибо ло ва ца „Караш“ из 
Теме ри на.

Мани фе ста ци ја „Зим ске чаро ли је“ 
затво ре на је 17. јану а ра насту пом аку-
стич ног дуа „Арс ма то риа“ и кон цер том 
бен да „Бранч“ (Branch).

Пре ма речи ма дирек тор ке Тури стич ке 
орга ни за ци је општи не Теме рин Мари не 
Ињац циљ одр жа ва ња ове мани фе ста ци-
је јесте да се у Теме ри ну, попут дру гих 
већих гра до ва, ство ри лепа зим ска и пра-
знич на атмос фе ра, кроз осми шља ва ње и 
реа ли за ци ју бога тог кул тур но-забав ног 
про гра ма:

– Како је у послед ње вре ме општи 
тренд да се на трго ви ма вели ких гра до ва 
при пре ма богат про грам који допри но си 
томе да људи заи ста дожи ве леп осе ћај 
током пра зни ка и поне су нај леп ше успо-
ме не, потру ди ли смо се да у Теме ри ну 
напра ви мо јед ну малу зим ску чаро ли ју. 
Кроз кли за ли ште, деч је ради о ни це, позо-
ри шне пред ста ве, кон цер те, Ново го ди-
шњи мини вашар, дочек Нове годи не 
заи ста мислим да су сви поне ли нај леп ше 
успо ме не. Нада мо се да је ново го ди шња 
и божић на атмос фе ра заси ја ла мно го јаче 
него про шле годи не – исти че Мари на 
Ињац.

З. Бјекић

КЛИ ЗА ЛИ ШТЕ
– ЦЕН ТАР ДЕША ВА ЊА
КЛИ ЗА ЛИ ШТЕ, поста вље но у делу 

ули це Пете фи Шан до ра, било је отво ре-
но сва ког дана од 10 до 22 часа, а цена 
изнајм љи ва ња кли заљ ки изно си ла је 
150 дина ра, док је улаз био бес пла тан 
за оне који су има ли сво је кли заљ ке. За 
прве кора ке на леду и децу која су има-
ла жељу да нау че да кли жу орга ни зо ва-
на је шко ла кли за ња, од 3. до 6. јану а ра 
и од 11. до 14. јану а ра.

Уз кли за ли ште биле су поста вље не 
дрве не кући це у који ма су локал ни про-
из во ђа чи пред ста ви ли пону ду сво јих 
дома ћих аутен тич них про из во да, иде-
ал них за ново го ди шње покло не. Посе-
ти о ци су, уз мирис кува ног вина, има ли 
при ли ку да про ба ју кроф ни це, кур тош 
колач, чај и дру ге про из во де карак те ри-
стич не за пра зни ке.
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Одр жан 25. Јану ар ски међу на род ни сајам вина у Теме ри ну

ТЕМЕ РИН СКИ САЈАМ ВИНА
МЕЂУ НАЈ ВЕ ЋИ МА У СРБИ ЈИ

При ја вље но пре ко 600 узо ра ка вина – Доде ље но 23 вели ке злат не меда ље, 189 злат них, 214 сре-
бр них и 131 брон за на меда ља – Титу лу шам пи о на понео Чатер Апо из Мађар ске за црно вино кабер-
нет франк из 2020. годи не

Јану ар ски међу на род ни сајам вина 
у Теме ри ну, по два де сет  и пе ти пут 
заре дом, одр жан је 21. јану а ра у 

орга ни за ци ји Дру штва при ја те ља 
баште и подр шку Тури стич ке орга ни за-
ци је и Општи не Теме рин. 

У спорт ској хали ОШ „Петар Кочић“ у 
Теме ри ну пред ста вље но је 613 узо ра ка 
вина из земље и ино стран ства, а сама 
дегу ста ци ја вина је већ годинамa јед на 
од нај по се ће ни јих вин ских мани фе ста-
ци ја у зим ском пери о ду и оку пља по 
неко ли ко хиља да посе ти ла ца. 

Изла га чи дола зе из раз ли чи тих дело-
ва Срби је, али и из дру гих зема ља 
попут Мађар ске, Хрват ске, Руму ни је, 
Сло вач ке, Бугар ске, Мол да ви је и Сло-
ве ни је, због чега овај фести вал спа да 
међу нај ве ће тури стич ко-вин ске мани-
фе ста ци је у Срби ји. Од 2011. годи не 
фести вал је ушао и у ИПА про је кат 
Европ ске уни је.

Орга ни за то ри при пре му за Јану ар-
ски међу на род ни сајам вина у Теме ри-
ну почи њу два месе ца рани је, док се 
при јем узо ра ка вина одр жа ва десет 
дана пре самог сај ма. 

Ове годи не при јем мате ри ја ла био је 
11. јану а ра, а узор ци су сти гли из 
Мађар ске, Хрват ске, Руму ни је, Сло вач-
ке и наше земље. Из ових зема ља 
дошао је и жири од 79 оце њи ва ча, који 
су 14. јану а ра дегу сти ра ли и бодо ва-
њем ран ги ра ли ква ли тет вина у Омла-
дин ском дому у Теме ри ну, на осно ву 
чега су бира ни побед ни ци. 

Пред сед ник Дру штва пријатеља 
баште Роберт Ковач каже да теме рин-
ски Сајам вина има више стру ки зна чај.

– Људи који дола зе да оце не вина 
често воле да кажу да није само реч о 
дегу ста ци ји вина и про гла ша ва њу 
побед ни ка, већ се ради и о вели ком 
међу на род ном сусре ту оце њи ва ча 
који дола зе из раз ли чи тих зема ља, што 
овај сајам вина чини још инте ре сант-
ни јим – каже Ковач. 

Бира ла су се нај бо ља вина из шест 
раз ли чи тих кате го ри ја: бело (249 при-
ме ра ка), црно (218), розе вино (96), 
шилер (17), десерт но (14)  и воћ но 
вино (19). 

Посе ти о ци сај ма су, поред дегу ста-
ци је, могли и да купе вина по свом 
уку су, али и да се добро дру же, чују и 
нау че мно го тога о узга ја њу воћа и 
про из вод њи вина.

– Вео ма смо задо вољ ни бро јем 
посе ти ла ца. Након коро на ви ру са 
може мо рећи да се пола ко све вра ћа у 
нор ма лу. Ово го ди шњи Сајам вина је 
пре ма шио наша оче ки ва ња по бро ју 
посе ти ла ца. По бро ју узо ра ка 2019. 
годи на нам је била нај у спе шни ја, а по 
бро ју доде ље них меда ља то је ова 
годи на – наво ди Ковач.

Том при ли ком Ковач се захва лио 
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ПРА ВА РЕЧ Пише: Мило ван Бала бан

Срби ја у дво ри шту
поли тич ког запа да

Још је Јован Цви јић рекао да 
смо сагра ди ли кућу на сред 
пута и сто га кроз исто ри ју били 

изло же ни ути ца ји ма и при ти сци ма 
вели ких импе ри ја које су запљу-
ски ва ле овај про стор и бори ле се 
за доми на ци ју вазда гео по ли тич-
ки и стра те шки бит ног Бал ка на. На 
гра ни ци све то ва били смо и кул ту-
рол шки изло же ни ути ца ји ма вели-
ких циви ли за ци ја. Ипак још у вре-
ме Све тог Саве опре де ли ли смо се 
за источ но-пра во слав ни духов ни 
нара тив, тако поста ју ћи запад на 
гра ни ца про сти ра ња визан тиј ског 
кул тур ног и циви ли за циј ског зра-
че ња.

Тако опре де ље ни, на гра нич ном 
месту, били смо изло же ни мно гим 
иску ше њи ма, као и кон фрон та ци ја-
ма са запад ним, често иску љу чи вим 
нара ти вом, спрем ним да потре, 
аси ми лу је и уси са све оно што му се 
на раз ли чи те начи не супрот ста вља. 
Но, каква таква рав но те жа моћи 
запа да и исто ка обич но је била 
наша шан са да оства ри мо пра во на 
посто ја ње под сун цем. Често смо у 
таквој рав но те жи бива ли потреб-
ни или јед ни ма или дру ги ма (или 
и јед ни ма и дру ги ма), чиме смо 
доби ја ли шан су да пре жи ви мо и 
да обез бе ди мо егзи стен ци ју. Неиз-
ве сну, тешку и стра дал нич ку, али 
ипак такву егзи стен ци ју која нам је 
омо гу ћа ва ла да живи мо у скла ду са 
сво јом духов но-истро иј ском вер ти-
ка лом, те да коли ко толи ко прак ти-
ку је мо соп стве ни све то сав ски нара-
тив.

Кроз исто ри ју је пре те жно посто-
јао нека ка ва баланс сна га исто ка и 
запа да на гра нич ном про сто ру где 
се Срби ја нала зи. Но у нови јој исто-
ри је он је два пута нару шен, што се 
одра зи ло на ста тус наше држа ве и 
наро да, те на могућ ност оства ри ва-
ња наших наци о нал них и држав них 
инте ре се. Први пут то се деси ло у 
вре ме доми на ци је наци ста у Евро-
пи. Тада је Неди ће ва Срби ја (назо-
ви држа ва јер је била орга ни зо ва на 
као немач ка оку па ци о на зона) била 
мар ги на ли зо ва на. Није има ла прак-
тич но ника кву шан су да се избо ри 

за при сто јан ста-
тус у новој Евро-
пи коју је Хитлер 
ства рао, а биле 
су јој оду зе те све 
исто риј ске тери-
то ри је веко ви ма наста ње не срп-
ским живљем, укљу чу ју ћи и Косо во 
и Мето хи ју које је при па ло вели кој 
Алба ни ји под покро ви тељ ством 
сила осо ви не, пре свих Ита ли је.

Дру ги пут током XX века ова ква 
ситу а ци ја се поно ви ла после уру-
ша ва ња Вар шав ског пак та и совјет-
ске импе ри је. Доми на ци ја запа да 
на челу са Аме ри ком и НАТО-ом 
резул ти ра ла је рас па дом Југо сла-
ви је и бом бар до ва њем Срби је, са 
циљем да јој се оду зме Косо во и 
Мето хи ја, пошто су демон ти ра њем 
ста ре држве гото во све земље, 
нека да срп ске и на које је Срби-
ја током сво јих осло бо ди лач ких 
рато ва пре тен до ва ла, била већ ван 
саста ва наше земље. И данас ми 
живи мо у гео по ли тич кој кон ста ла-
ци ји сна га фор ми ра ној кра јем про-
шлог века, где је колек тив ни запад, 
упр кос иза зи ва чи ма у виду Руси је и 
Кине, још увек доми нан тан, наро-
чи то на нашем про сто ру.

Кон фрон та ци ја у Укра ји ни има 
за циљ, са стра не поли тич ког 
запа да да обез бе ди уздр ма-

ну доми на ци ју у све ту, док из угла 
Руси је пред ста вља неку врсту побу-
не како би екс пан зи ја Аме ри ке и 
НАТО-а била зау ста вље на и како 
би Руси ја повра ти ла ста тус вели ке 
силе. Но, она је дошла у ситу а ци ји 
када је лини ја раз гра ни че ња поме-
ре на дале ко на исток, те је услед 
ове кон фрон та ци је Евро-атлан ски 
блок ушао у убр за ну про це ду ру 
довр ша ва ња свих про це са запо че-
тих пред ход них деце ни ја. Оту да се 
при ти сци на нашу земљу, како би 
оду ста ла од сво је веков не и за иден-
ти тет нај бит ни је тери то ри је Косо ва 
и Мето хи је, умно жа ва ју. Неће нам 
бити лако.У дво ри шту смо запад ног 
бло ка, а то је ситу а ци ја када прак-
тич но за нас нема повољ них реше-
ња. То дока зу је исто ри ја, али и наш 
нима ло лак акту ел ни тре ну так. 

ПОБЕД НИ ЦИ
САЈ МА ВИНА
НА Јану ар ском међу на род ном 

сај му вина у Теме ри ну поде ље но је 
23 вели ке злат не меда ље, 189 злат-
них, 214 сре бр них и 131 бро за на 
меда ља. 
Так ми че ње је било у шест кате го ри-
ја вина, по чему су и бира ни побед-
ни ци: 
- У кате го ри ји белих вина побе ду је 

однео ита ли јан ски ризлинг из 
2022. годи не, а осво јио је Фехер 
Бела из Мађар ске.

- У кате го ри ји црног вина побе ду је 
однео кабер нет франк из 2020. 
годи не, а осво јио је Чатер Апо из 
Мађар ске

- У кате го ри ји розе вина побе ду је 
однео кабер нет сови њон розе из 
2022. годи не, а осво јио је Пустаи 
Чабо из Мађар ске

- У кате го ри ји шилер вина побе ду 
је однео банат ски шилер из 2022. 
годи не, а осво јио је Саша Тол мач 
из Срби је

- У кате го ри ји десерт но вино побе-
ду је однео токои осу 6 из 1992. 
годи не, а осво јио је Јожеф Моњук 
из Мађар ске

- У кате го ри ји воћ них вина побе ду 
је одне ло вино од вишње из 2018. 
годи не, а осво јио је Палик Подру-
ми из Сло вач ке. 
Титу лу шам пи о на Јану ар ског 

међу нар нод ног сај ма вина у Теме-
ри ну понео је Чатер Апо из Мађар-
ске за црно вино кабер нет франк из 
2020. годи не.

свим спон зо ри ма из општи не Теме-
рин који су помо гли у орга ни за ци ји 
сај ма. 

– Желео бих заи ста да се захва лим 
свим фир ма ма и задру га ма из Теме ри-
на који су били спон зо ри мани фе ста-
ци је, а посеб но желим да се захва лим 
Општи ни Теме рин, Тури стич кој орга-
ни за ци ји и Јав ном-кому нал ном пред у-
зе ћу „Теме рин“ на вели кој подр шци 
коју су нам пру жи ли – исти че Ковач. 

Сајам вина посе тио је и пред сед ник 
општи не Теме рин Мла ден Зец, који је 
иста као зна чај ове мани фе ста ци је.

– Вео ма нам је зна чај но да се један 
ова кав међу на род ни дога ђај деша ва 
упра во у Теме ри ну. Наша локал на 
само у пра ва насто ја ће, као и рани јих 
годи на, да подр жа ва ову мани фе ста-
ци ју, са циљем веће посе ће но сти. 
Чести там свим уче сни ци ма и побед ни-
ци ма – пору чио је Зец. 

Т. К.
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На осно ву чла на 76. Зако на о кул ту ри (‘’Слу жбе ни гла сник РС’’, број 72/09, 13/16, 30/16-испр., 6/20, 
47/2021 и 78/2021), чла на 6. Одлу ке о буџе ту општи не Теме рин за 2023. годи ну (‘’Слу жбе ни лист 
општи не Теме рин’’, број 27/2022) и чла на 2. Пра вил ни ка о начи ну, кри те ри ју ми ма и мери ли ма за 
избор про је ка та у кул ту ри који се финан си ра ју и суфи на на си ра ју из буџе та општи не Теме рин (‘’Слу-
жбе ни лист општи не Теме рин’’, број 2/2017),

Општин ско веће општи не Теме рин, на 96. сед ни ци одр жа ној 25.01.2023. годи не,

р а с п и с у ј е

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

и делат но сти удру же ња у обла сти кул ту ре у 2023. годи ни

I ПРЕД МЕТ КОН КУР СА

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

II ВИСИ НА СРЕД СТА ВА

Сред ства за суфи нан си ра ње про гра ма и про-
грам ских актив но сти удру же ња у кул ту ри, обез-
бе ђе на су Одлу ком о буџе ту општи не Теме рин 
за 2023. годи ну («Сл. лист општи не Теме рин”, 
број 27/2022) у окви ру раз де ла 4, функ ци ја 820, 
кон то 481-Дота ци је невла ди ним орга ни за ци ја-
ма, пози ци ја 163, у изно су од 3.550.000,00 
дина ра.

III ОПШТИ УСЛО ВИ КОН КУР СА

1. Пра во уче шћа на кон кур су има ју удру же ња 
гра ђа на реги стро ва на у скла ду са важе ћим 
закон ским про пи си ма, чији се про јек ти одно се 
на област кул ту ре и чије је седи ште на тери то-
ри ји општи не Теме рин.

2. При ја ва на кон курс под но си се на обра сцу 
Упит ни ка за  суфи нан си ра ње ама тер ског кул-
тур но-умет нич ког ства ра ла штва и делат но сти 
удру же ња гра ђа на у обла сти кул ту ре у 2023. 
годи ни,  који је састав ни део овог кон кур са. 
При ја ва се може пре у зе ти у општи ни Теме рин, 
кан це ла ри ја број 1, или на интер нет стра ни ци 
teme rin.rs -оде љак  Кул ту ра.

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

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

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

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

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

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

3. Рок за под но ше ње при ја ва на кон курс је  од 
30. Јану а ра 2023. годи не до 28. фебру а ра 2023. 
годи не.

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

Општи на Теме рин
Ново сад ска 326
21235 Теме рин

са назна ком: Општин ска упра ва-Оде ље ње 
за општу упра ву, дру штве не делат но сти и 
јав не слу жбе
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- Кон курс за суфи нан си ра ње ама тер ског 
кул тур но-умет нич ког ства ра ла штва и 
делат но сти удру же ња у обла сти кул ту ре у 
2023. годи ни -

5. При ја ве које се доста ве након наве де ног 
рока, при ја ве са непот пу ном доку мен та ци јом, 
при ја ве посла те путем фак са или елек трон ске 
поште, непот пи са не и нео ве ре не при ја ве, као и 
при ја ве кори сни ка који ма је буџет општи не 
Теме рин током 2022. годи не доде лио сред ства , 
а који нису под не ли изве штај о њихо вој реа ли-
за ци ји и намен ском утро шку сред ста ва, неће се 
узи ма ти у раз ма тра ње.

6. О избо ру про је ка та по рас пи са ном кон кур су 
одлу чу је Коми си ја за кул тур но-умет нич ко ства-
ра ла штво и делат ност удру же ња у обла сти кул-
ту ре ( у даљем тек сту: Коми си ја) коју обра зу је 
Општин ско веће.

7. Коми си ја раз ма тра при ја ве и у скла ду са 
усло ви ма кон кур са, сачи ња ва пред лог Одлу ке о 
ибо ру про је ка та који  се суфи нан си ра ју из буџе-
та општи не Теме рин и доста вља пред лог Одлу ке 
Општин ском већу на усва ја ње  у року од 30 дана 
од дана закљу че ња Кон кур са.
 

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

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

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

сво је одлу ке.

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

9. Резул та ти кон кур са се обја вљу ју на интер нет 
стра ни ци општи не Теме рин: teme rin.rs - оде љак 

Кул ту ра, нај ка сни је у року од 60 дана од дана 
завр шет ка под но ше ња при ја ва.

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

11. Кон курс се обја вљу је у ,,Слу жбе ном листу 
општи не Теме рин”, на зва нич ној интер нет стра-
ни ци општи не: teme rin.rs  у рубри ци кон кур си и 
огла си и у листу ,,Наше нови не”, које изла зе на 
тери то ри ји општи не Теме рин.

IV КРИ ТЕ РИ ЈУ МИ ЗА ДОДЕ ЛУ НОВ ЧА НИХ
СРЕД СТА ВА

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

Про јек ти који се  суфи нан си ра ју из буџе та 
Општи не Теме рин оце њи ва ће се на осно ву сле-
де ћих кри те ри ју ма:
• ускла ђе ност про јек та са општим инте ре сом у 

кул ту ри, циље ви ма и при о ри те ти ма кон кур са;
• ква ли тет и садр жај на ино ва тив ност про јек та;
• капа ци те ти потреб ни за реа ли за ци ју про јек та 

и то:

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

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

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

РЕПУ БЛИ КА СРБИ ЈА
АП ВОЈ ВО ДИ НА 
ОПШТИ НА ТЕМЕ РИН 
ОПШТИН СКО ВЕЋЕ
Број:06-1/23-6-11-01
Дана: 25.01.2023.
Т  Е  М  Е  Р  И  Н  

ПРЕД СЕД НИК ОПШТИ НЕ
Мла ден Зец
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На осно ву чла на 76. Зако на о кул ту ри (‘’Слу жбе ни гла сник РС’’, број 72/09, 13/16, 30/16-испр., 6/20, 
47/2021 и 78/2021), чла на 6. Одлу ке о буџе ту општи не Теме рин за 2023. годи ну (‘’Слу жбе ни лист 
општи не Теме рин’’, број 27/2022) и чла на 2. Пра вил ни ка о начи ну, кри те ри ју ми ма и мери ли ма за 
избор про је ка та у кул ту ри који се финан си ра ју и суфи на на си ра ју из буџе та општи не Теме рин (‘’Слу-
жбе ни лист општи не Теме рин’’, број 2/2017),

Општин ско веће општи не Теме рин, на 96. сед ни ци одр жа ној 25.01.2023. годи не,

р а с п и с у ј е

 КОН КУРС
за  суфи нан си ра ње мани фе ста ци ја и про је ка та у кул ту ри у 2023. годи ни

I ПРЕД МЕТ КОН КУР СА

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

II ВИСИ НА СРЕД СТА ВА

Сред ства за суфи нан си ра ње мани фе ста ци ја и 
про је ка та у кул ту ри, обез бе ђе на су Одлу ком о 
буџе ту општи не Теме рин за 2023. годи ну («Сл. 
лист општи не Теме рин”, број 27/2022) у окви ру 
раз де ла 4, функ ци ја 820, кон то 481-Дота ци је 
невла ди ним орга ни за ци ја ма, пози ци ја 163, у 
изно су од 2.760.000,00 дина ра.

III ОПШТИ УСЛО ВИ КОН КУР СА

1. Пра во уче шћа на кон кур су има ју удру же ња 
гра ђа на реги стро ва на у скла ду са важе ћим 
закон ским про пи си ма, чији се про јек ти одно се 
на област кул ту ре и чије је седи ште на тери то-
ри ји општи не Теме рин.

2. При ја ва на кон курс под но си се на обра сцу 
Упит ни ка за суфи нан си ра ње мани фе ста ци ја/
про је ка та у кул ту ри у 2023. годи ни,  који је 
састав ни део овог кон кур са. При ја ва се може 
пре у зе ти у општи ни Теме рин, кан це ла ри ја број 
6, или на интер нет стра ни ци teme rin.rs -оде љак  
Кул ту ра.

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

ња;

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

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

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

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

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

3. Рок за под но ше ње при ја ва на кон курс је од 
30. јану а ра 2023. годи не до 28. фебру а ра 2023. 
годи не.

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

Општи на Теме рин
Ново сад ска 326
21235 Теме рин

са назна ком: Општин ска упра ва-Оде ље ње 
за општу упра ву, дру штве не делат но сти и 
јав не слу жбе

- Кон курс за суфи нан си ра ње мани фе ста ци-
ја и про је ка та у кул ту ри у 2023. годи ни -

5. При ја ве које се доста ве после наве де ног 
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рока, при ја ве са непот пу ном доку мен та ци јом, 
при ја ве посла те путем фак са или елек трон ске 
поште, непот пи са не и нео ве ре не при ја ве, као и 
при ја ве кори сни ка који ма је буџет општи не 
Теме рин током 2022. годи не доде лио сред ства, 
а који нису под не ли изве штај о њихо вој реа ли-
за ци ји и намен ском утро шку сред ста ва, неће се 
узи ма ти у раз ма тра ње.

6. О избо ру про је ка та по рас пи са ном кон кур су 
одлу чу је Коми си ја за кул тур но-умет нич ко ства-
ра ла штво и делат ност удру же ња у обла сти кул-
ту ре ( у даљем тек сту: Коми си ја) коју обра зу је 
Општин ско веће.

7.  Коми си ја раз ма тра при ја ве и у скла ду са 
усло ви ма кон кур са, сачи ња ва пред лог Одлу ке о 
ибо ру про је ка та који  се суфи нан си ра ју из буџе-
та општи не Теме рин и доста вља пред лог Одлу ке 
Општин ском већу на усва ја ње  у року од 30 дана 
од дана закљу че ња Кон кур са.

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

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

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

сво је одлу ке.

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

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

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

11. Кон курс се обја вљу је у ,,Слу жбе ном листу 
општи не Теме рин”, на зва нич ној интер нет стра-
ни ци општи не: teme rin.rs  у рубри ци кон кур си и 
огла си и у листу ,,Наше нови не” које изла зе на 
тери то ри ји општи не Теме рин.

IV КРИ ТЕ РИ ЈУ МИ ЗА ДОДЕ ЛУ НОВ ЧА НИХ
СРЕД СТА ВА

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

Про јек ти који се  суфи нан си ра ју из буџе та 
Општи не Теме рин оце њи ва ће се на осно ву сле-
де ћих кри те ри ју ма:
• ускла ђе ност про јек та са општим инте ре сом у 

кул ту ри, циље ви ма и при о ри те ти ма кон кур са;
• ква ли тет и садр жај на ино ва тив ност про јек та;
• капа ци те ти потреб ни за реа ли за ци ју про јек та 

и то:

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

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

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

РЕПУ БЛИ КА СРБИ ЈА
АП ВОЈ ВО ДИ НА
ОПШТИ НА ТЕМЕ РИН
ОПШТИН СКО ВЕЋЕ
Број:06-1/23-6-12-01
Дана:25.01.2023. годи не 
Т Е М Е Р И Н

ПРЕД СЕД НИК ОПШТИ НЕ
Мла ден Зец
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На осно ву чла на 38. став 2. Зако на о удру же њи ма (‘’Слу жбе ни гла сник Репу бли ке Срби је’’, број 
51/2009, 99/2011- дру ги зако ни и 44/2018-дру ги закон),  чла на 6. Одлу ке о буџе ту општи не Теме рин 
за 2023. годи ну (‘’Слу жбе ни лист општи не Теме рин’’, број 27/2022) и чла на 4. Пра вил ни ка о кри те-
ри ју ми ма и поступ ку доде ле сред ста ва из буџе та општи не Теме рин за дота ци је невла ди ним орга ни-
за ци ја ма за спро во ђе ње про гра ма и про је ка та од јав ног инте ре са (‘’Слу жбе ни лист општи не Теме-
рин’’, број 1/16), 

Општин ско веће општи не Теме рин, на  96. сед ни ци одр жа ној 25.01.2023. годи не,

р а с п и с у ј е

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

и про је ка та од јав ног инте ре са која реа ли зу ју удру же ња гра ђа на у 2023. годи ни

I ПРЕД МЕТ КОН КУР СА

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

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

II ВИСИ НА СРЕД СТА ВА
     

Сред ства за суфи нан си ра ње про гра ма из тач ке I 
овог кон кур са, обез бе ђе на су Одлу ком о буџе ту 
општи не Теме рин за 2023. годи ну (“Сл. лист општи-
не Теме рин”,     број 27/2022) у окви ру раз де ла 4, 
кон то 481 - Дота ци је невла ди ним орга ни за ци ја ма, 
а на сле де ћим позицијамa:
• пози ци ја 54, сред ства у изно су од  1.270.000,00 

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

ци)
• пози ци ја 56, сред ства у изно су од 400.000,00 

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

гра ма Црве ног крста)
• пози ци ја 88: сред ства у изно су од 700.000,00 

дина ра

(про грам ска актив ност: Услу ге про тив пожар не 
зашти те)
• пози ци ја 105, сред ства у изно су од 1.160.000,00 

дина ра
(про грам ска актив ност: Мере подр шке рурал ном 

раз во ју)
• пози ци ја 108, сред ства у изно су од 810.000,00 

дина ра
(про грам ска актив ност: Про мо ци ја  тури стич ке 

пону де)
• пози ци ја 125, сред ства у изно су од 410.000,00 

дина ра
(про грам ска актив ност: Зашти та при ро де)
• пози ци ја 147, сред ства у изно су од 200.000,00 

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

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

III ОПШТИ УСЛО ВИ КОН КУР СА

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

2. При ја ва на кон курс под но си се искљу чи во на 
обра сцу Упит ни ка за суфи нан си ра ње про гра-
ма удру же ња гра ђа на у 2023. годи ни, који је 
састав ни део овог кон кур са. При ја ва се може 
пре у зе ти у општи ни Теме рин, кан це ла ри ја број 
6, или на интер нет стра ни ци teme rin.rs -оде љак  
Кул ту ра.
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Уз при ја ву се оба ве зно под но си:
  
• фото ко пи ја осни вач ког акта (ста ту та) удру же ња;
• фото ко пи ја Реше ња о реги стра ци ји под но си о ца 

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

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

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

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

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

3. Рок за под но ше ње при ја ве на кон курс је од 30. 
јану а ра 2023. годи не до 13. фебру а ра 2023. годи-
не.

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

Општи на Теме рин
Ново сад ска 326
21235 Теме рин

са назна ком: Општин ска упра ва-Оде ље ње за 
општу упра ву, дру штве не делат но сти и јав не 
слу жбе  

-Кон курс за доде лу сред ста ва из буџе та 
општи не Теме рин за суфи нан си ра ње про гра ма 
и про је ка та од јав ног инте ре са која реа ли зу ју 
удру же ња гра ђа на у 2023. годи ни

5. При ја ве које се доста ве након наве де ног рока, 
при ја ве са непот пу ном доку мен та ци јом, при ја ве 
посла те путем фак са или елек трон ске поште, 
непот пи са не и нео ве ре не при ја ве, као и при ја ве 
кори сни ка који ма је буџет општи не Теме рин током 
2022. годи не доде лио сред ства на име суфи нан си-
ра ња про гра ма и про је ка та, а који нису под не ли 
изве штај о њихо вој реа ли за ци ји и намен ском 
утро шку сред ста ва, неће се узи ма ти у раз ма тра ње.

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

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

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

8. Одлу ку о избо ру про гра ма и про је ка та који се 
суфи нан си ра ју из буџе та општи не Теме рин по кон-
кур су доно си Општин ско веће на осно ву пред ло га 
Одлу ке Коми си је.
                    

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

сво је одлу ке.

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

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

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

11. Кон курс се обја вљу је у ,,Слу жбе ном листу 
општи не Теме рин”, на зва нич ној интер нет стра ни-
ци општи не: teme rin.rs  у рубри ци кон кур си и огла-
си и у листу ,,Наше нови не”, које изла зе на тери то-
ри ји општи не Теме рин.      

IV КРИ ТЕ РИ ЈУ МИ ЗА ДОДЕ ЛУ НОВ ЧА НИХ
СРЕД СТА ВА

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

РЕПУ БЛИ КА СРБИ ЈА
АП ВОЈ ВО ДИ НА
ОПШТИ НА ТЕМЕ РИН
ОПШТИН СКО ВЕЋЕ  
Број:06-1/23-6-13-01 
Дана:25.01.2023. годи не

ПРЕД СЕД НИК ОПШТИ НЕ
Мла ден Зец
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На осно ву чла на 38. став 2. Зако на о удру же њи ма (‘’Слу жбе ни гла сник Репу бли ке Срби је’’, број 
51/2009, 99/2011- дру ги зако ни и 44/2018-дру ги закон), чла на 6. Одлу ке о буџе ту општи не Теме рин 
за 2023. годи ну (‘’Слу жбе ни лист општи не Теме рин’’, број 27/2022) и чла на 4. Пра вил ни ка о кри те-
ри ју ми ма и поступ ку доде ле сред ста ва из буџе та општи не Теме рин за дота ци је невла ди ним орга ни-
за ци ја ма за спро во ђе ње про гра ма и про је ка та од јав ног инте ре са (‘’Слу жбе ни лист општи не Теме-
рин’’, број 1/16), 

Општин ско веће општи не Теме рин, на 96. сед ни ци одр жа ној 25.01.2023. годи не,

р а с п и с у ј е

ЈАВ НИ КОН КУРС
суфи нан си ра ње мани фе ста ци ја  удру же ња гра ђа на у 2023. годи ни

I ПРЕД МЕТ КОН КУР СА

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

II ВИСИ НА СРЕД СТА ВА

Сред ства за суфи нан си ра ње мани фе ста ци ја 
из тач ке I овог кон кур са, обез бе ђе на су Одлу-
ком о буџе ту општи не Теме рин за 2023. годи ну 
(“Сл. лист општи не Теме рин”, број 41/2021) у 
окви ру раз де ла 4, кон то 481 - Дота ци је невла-
ди ним орга ни за ци ја ма, а на сле де ћим 
позицијамa:

• пози ци ја 54, сред ства у изно су од  150.000,00 
дина ра

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

• пози ци ја 56, сред ства у изно су од 150.000,00 
дина ра

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

• пози ци ја 88: сред ства у изно су од 100.000,00 
дина ра

(про грам ска актив ност: Услу ге про тив пожар не 
зашти те)

• пози ци ја 105, сред ства у изно су од 680.000,00 
дина ра

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

• пози ци ја 108, сред ства у изно су од 650.000,00 
дина ра

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

• пози ци ја 125, сред ства у изно су од 380.000,00 
дина ра

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

III ОПШТИ УСЛО ВИ КОН КУР СА

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

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

3.При ја ва на кон курс под но си се искљу чи во 
на обра сцу Упит ни ка за  суфи нан си ра ње 
мани фе ста ци ја удру же ња гра ђа на у 2023. 
годи ни, који је састав ни део овог кон кур са. 
При ја ва се може пре у зе ти у општи ни Теме рин, 
кан це ла ри ја број 6, или на интер нет стра ни ци  
teme rin.rs - оде љак  Кул ту ра.

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

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

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

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

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

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

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

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

4.  Рок за под но ше ње при ја ве на кон курс је од 
30. јану а ра 2023. годи не до 13. фебру а ра 2023. 
годи не
  

5. При ја ве се под но се лич но, пре да јом на 
писар ни ци Општин ске упра ве у згра ди Општи-
не Теме рин или путем поште на адре су:

                        Општи на Теме рин
                        Ново сад ска 326
                        21235 Теме рин

са назна ком:Општин ска упра ва-Оде ље ње 
за општу упра ву, дру штве не делат но сти и 
јав не слу жбе 

КОН КУРС ЗА СУФИ НАН СИ РА ЊЕ МАНИ ФЕ СТА-
ЦИ ЈА УДРУ ЖЕ ЊА ГРА ЂА НА У 2023. ГОДИ НИ

6. При ја ве које се доста ве након наве де ног 
рока, при ја ве са непот пу ном доку мен та ци јом, 
при ја ве посла те путем фак са или елек трон ске 
поште, непот пи са не и нео ве ре не при ја ве, као и 
при ја ве кори сни ка који ма је буџет општи не 
Теме рин током 2022. годи не доде лио сред ства 
на име финан си ра ња и суфи нан си ра ња про гра-
ма и про је ка та, а који нису под не ли изве штај о 
њихо вој реа ли за ци ји и намен ском утро шку 
сред ста ва, неће се узим ти у раз ма тра ње.

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

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

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

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

се суфи нан си ра ју из буџе та општи не Теме рин 
по кон кур су доно си Општин ско веће на осно ву 
пред ло га Одлу ке Коми си је.
                    

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

сво је одлу ке.

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

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

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

12. Кон курс се обја вљу је у ,,Слу жбе ном листу 
општи не Теме рин”, на зва нич ној интер нет стра-
ни ци општи не: teme rin.rs  у рубри ци кон кур си 
и огла си и у листу ,,Наше нови не”, које изла зе 
на тери то ри ји општи не Теме рин.

IV КРИ ТЕ РИ ЈУ МИ ЗА ДОДЕ ЛУ НОВ ЧА НИХ
СРЕД СТА ВА

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

РЕПУ БЛИ КА СРБИ ЈА
АП ВОЈ ВО ДИ НА
ОПШТИ НА ТЕМЕ РИН  
ОПШТИН СКО ВЕЋЕ 
Број:06-1/23-6-14-01 
Дана:25.01.2023. годи не
Т Е М Е Р И Н

ПРЕД СЕД НИК ОПШТИ НЕ
Мла ден Зец
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Теме рин ска општи на има око 6.500 пен зи о не ра од којих Удру же ње бро ји 1.180 чла но ва

СПОРТ СКОГ ДУХА ЉУДИ ТРЕ ЋЕГ 
ДОБА ТЕМЕ РИН СКЕ ОПШТИ НЕ

– На репу блич кој Олим пи ја ди тре ћег доба у Врњач кој Бањи, Општин ско удру же ње пен зи о не ра 
Теме рин од 102 еки пе осво јило 29. место – Пла си ра ли се на 4. место у шути ра њу фуд бал ске лоп те 
ногом с десет мета ра на мали гол

Људи тре ћег доба Општи не Теме-
рин про шле годи не пока за ли су 
да има ју витал ност и да су 

спрем ни да се суо че са раз ли чи тим иза-
зо ви ма дана шњи це, али и да уче ству ју у 
свим дру гим сфе ра ма дру штва, као што 
је спорт.

Мир ко Зорић, пред сед ник Општин ског 
удру же ња пен зи о не ра Теме рин,поно сно 
исти че спорт ске актив но сти у који ма уче-
ству ју како на локал ном тако и на вишим 
ниво и ма. Има ју сво је олим пи ја де. Про-
шле годи не су орга ни зо ва ли Општин ско 
так ми че ње изме ђу месних орга ни за ци ја. 
Након тога су били дома ћи ни 12 општи на 
Јужнобач ког окру га у Сири гу. Касни је, 
кад су се ква ли фи ко ва ли на репу блич ку 
Олим пи ја ду тре ћег доба у Врњач кој 
Бањи, од 102 еки пе били су 29, што је 
како нагла ша ва Зорић зна чај но за јед ну 
малу општи ну као што је Теме рин. Кад је 
у пита њу шути ра ње фуд бал ске лоп те 
ногом с десет мета ра на мали го, са задо-
вољ ством дода је да су зау зе ли 4. место 
од 102 екпи пе.

Током две епи де ми о ло шки кри зне 
годи не деша ва ња у окви ру Општин ског 
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удру же ња пен зи о не ра су мора ла да 
утих ну, што је и било разу мљи во јер 
члан ство спа да у ризич ну гру пу са 65 и 
више годи на. Ипак није се пре ста ја ло са 
радом, више него ина че пен зи о не ри ма 
је била потреб на помоћ.

Сада, када се епи де ми о ло шка ситу а ци-
ја зна чај но ста би ли зо ва ла, дру же ња су 
уче ста ла што је људи ма нај ви ше и недо-
ста ја ло. Клуб пен зи о не ра је увек на рас-
по ла га њу чла но ви ма, где посто је раз ли-
чи ти начи ни да се у дру же њу ква ли тет но 
про ве де вре ме и оства ру ју пре ко потреб-
ни соци јал ни кон так ти.

Oпш тинско удру же ње пен зи о не ра 
Теме рин, које посто ји више од седам 
деце ни ја, актив но уче ству је на разним 
мани фе ста ци ја ма на под руч ју општи не 
Теме рин, као и ван њего вих гра ни ца, 
доно се ћи награ де и похва ли ни це.

Њихо ви чла но ви су пре по зна тљи ви по 
мар љи вом раду и сло ги, због чега се на 

њихо ву помоћ често осла ња ју и оста ле 
цивил не орга ни за ци је.

Пре ма речи ма Зори ћа, месна удру же-
ња пен зи о не ра у све чети ри месне зајед-
ни це (Теме рин, Ста ро Ђур ђе во, Бач ки 
Јарак и Сириг)  у про гра му рада нај ве ћу 
пажњу посве ћу ју дру же њи ма пен зи о не-
ра.

– Могао би мно го тога да набро јим, 
али изву као сам оне нај зна чај ни је став ке 
које у нашем про гра му исти че мо. Пре 
све га нај ве ћу пажњу посве ћу је мо дру же-
њи ма пен зи о не ра, да се што више пута 
оку пи мо и да смо што више актив ни на 
тим дру же њи ма. Тако ђе, исто тако битан 
нам је соци ја лан поло жај пен зи о не ра и 

пажњу као Удру же ње усме ра ва мо на 
уче шћу у сва кој помо ћи која се дели – 
пре ци зи ра Зорић.

Нај ста ри ји гра ђа ни општи не Теме рин 
про шле годи не путо ва ли су у Хрват ску у 
којој су били пен зи о не ри из Месне орга-
ни за ци је Сириг, чла но ви из МО Теме рин 
су били у Мађар ској, а при о ри тет ова-
квих путо ва ња су упра во дру же ња и раз-
ме на иску ства. 

Сво јим чла но ви ма, Општин ско удру-
же ње пен зи о не ра Теме рин изла зи у 
сусрет на раз не начи не: паке ти ма помо-
ћи соци јал но угро же ним кате го ри ја ма, 
купо ви ном огре ва и зим ни це по повољ-
ни јим усло ви ма, орга ни зо ва њем поје ди-
них лекар ских пре гле да, али и одла за ка 
на море и у бање. Кад год могу, изла зе у 
сусрет и пен зи о не ри ма који нису чла но-
ви Удру же ња.

Како каже Зорић, помоћ држа ве и 
локал не само у пра ве им је од изу зет ног 
зна ча ја, те сред ства доби ја ју како од 
Општи не, тако и од Саве за пен зи о не ра 
Вој во ди не и пен зи о ног фон да.

Удру же ње пен зи о не ра има жељу да 
ома со ви сво је члан ство, те Зорић пози ва 
све заин те ре со ва не да се при дру же 
Општин ском удру же њу и ужи ва ју у дру-
же њу и раз ме ни иску ста ва са оста лим 
чла но ви ма, као и погод но сти ма које 
Удру же ње пру жа.
– Вео ма је бит но да истак нем да има мо 
доста пен зи о не ра који не кори сте наше 
усло ге, па их пози вам да се обра те у 
месне орга ни за ци је, учла не се и инте ре-
су ју о нашим актив но сти ма и да нарав но 
уче ству ју у истим – закљу чу је за „Наше 
нови не“ Зорић.

С. К.

УДРУ ЖЕ ЊЕ БРО ЈИ 
ВИШЕ ОД 1.180
ЧЛА НО ВА
ОПШТИН СКО удру же ње пен зи о не ра 

Теме рин осно ва но је 1. јула 1947. годи-
не. Тре нут но бро ји више од 1.180 чла но-
ва, који су пла ти ли чла на ри ну за ову 
годи ну, што им омо гу ћа ва раз не погод-
но сти. Од тог бро ја чла но ва у Месној 
орга ни за ци ји(МО) Теме рин има око 
605, у МО Ста ром Ђур ђе ву нешто више 
од 124, у Бач ком Јар ку око200 и у Сири-
гу 251 пен зи о не ра.Чла на ри на за осо бе 
који има ју при ма ња испод 25.250 дина-
ра је 250, док за све оста ле је 1% на при-
мље ну пен зи ју.

На тери то ри ји општи не Теме рин 
живи нешто више од 6.500 пен зи о не ра.



Среда, 25. јануар 2023.

22

ПРАЗНИК

Пра во слав ни вер ни ци про сла ви ли Божић 7. јану а ра

БОЖИЋ НИ ОБИ ЧА ЈИ КОД
ПРА ВО СЛАВ НОГ СТА НОВ НИ ШТВА

Паље ње бад ња ка на Бад њи дан орга ни зо ва но у свим пра во слав ним хра мо ви ма на тери то ри ји 
општи не Теме рин – Оби ча ји који се пре но се веко ви ма

Са карак те ри стич ним поздра вом 
„Хри стос се роди!“, и одго во ром 
„Ваи сти ну се роди!“ пра во слав ни 

вер ни ци про сла вља ју рође ње Ису са 
Хри ста – Божић, који се по јули јан ском 
кален да ру сла ви 7. јану а ра. Тим пово-
дом пред сед ник Општи не Теме рин 
Мла ден Зец чести тао је сво јим сугра ђа-
ни ма пра во слав не веро и спо ве сти нај ра-
до сни ји хри шћан ски пра зник са тра ди-
ци о нал ним поздра вом:

– Мир Бож ји, Хри стос се роди! Дра ги 
сугра ђа ни, желим вам сре ћан Божић! 
Нај ра до сни ји хри шћан ски пра зник 
желим вам да про сла ви те у миру и бла-
го ста њу, са сво јим воље ним – нагла сио 
је Зец.

Вер ски оби ча ји веза ни за Божић су 
мно го број ни и сви доно се пору ку мира 
и бла го ста ња, уз весе ље и радост. При-
пре ма за „дола зак“ Ису са Хри ста почи-
ње божић ним постом, који тра је 40 
дана. Вер ни ци би у току поста тре ба ло 
да се уздр жа ва ју од мрсне хра не, али и 
од зло бе, увре де, беса, иску ше ња, 



Среда, 25. јануар 2023.

23

ПРАЗНИК

одно сно да теже ка чисто ти тела и духа.
С обзи ром да се на Божић чита ва 

поро ди ца оку пља и збли жа ва, важно је 
спо ме ну ти три сим бо лич на поро дич на 
пра зни ка која му прет хо де, а то су 
Детин ци, Мате ри це и Оче ви или Оци. 
Детин ци се про сла вља ју у тре ћу неде-
љу пред Божић, Мате ри це у дру гу неде-
љу, а Оци се обе ле жа ва ју послед ње 
неде ље пре 7. јану а ра. За Детин це 
роди те љи рано ују тру везу ју ноге или 
руке сво јој деци кана пом, узи цом и 
слич но за сто ли цу, а зауз врат, када их 
одве жу, доби ја ју покло не. На исти 
начин, на Мате ри це, деца везу ју ноге 
или руке сво јим мај ка ма, а на Оце сво-
јим оче ви ма, који их потом исто тако 
дару ју покло ни ма, нај че шће слат ки ши-
ма, воћем или нов цем. На осно ву 
народ ног веро ва ња, поме ну то вези ва-
ње деце и роди те ља сим бо ли зу је чвр-
сте поро дич не везе, сло гу, мир и међу-
соб но пошто ва ње.

Два дана пре Божи ћа, одно сно 5. 
јану а ра, про сла вља се Туцин дан, и на 
тај дан се при пре ма божић на пече ни-
ца. За овај пра зник уста ље но је веро ва-
ње да децу не би тре ба ло тући, како не 
би чита ве годи не била неста шна.

Нај ве ћа при пре ма за Божић одви ја се 
на Бад њи дан, када и почи ње сла вље 
пово дом доче ки ва ња Хри сто вог рође-

ња. Рано ују тру пре сви та ња, пре ма 
тра ди ци ји, дома ћин са сино ви ма или 
уну ци ма одла зи у шуму по бад њак, нај-
че шће дрво хра ста. Бад њак се уве че 
уно си у кућу, а са њим се уно си и 
божић на пече ни ца и сла ма, која се 
раси па под сто лом где се вече ра. За 
сла му се везу је оби чај „пију ка ња“, буду-
ћи да дома ћи ца у њу оста вља слат ки ше 
и играч ке, које деца тра же и при том 
пију чу као пили ћи, по чему је оби чај 
добио овај назив. Након уно ше ња бад-
ња ка и пију ка ња уку ћа ни вече ра ју, да 
би касни је ишли у цркву на поноћ ну 
литур ги ју, где доче ку ју Божић.

На Божић ују тру тако ђе се одла зи у 
цркву на божић ну литур ги ју, након чега 
се пра зник про сла вља код куће у кру гу 
поро ди це уз бога ту и све ча ну трпе зу. 
Нај пре се очи та моли тва „Оче наш“, а 
потом се ломи божић ни обред ни хлеб 
– чесни ца. Чесни ца је пога ча која се 
пра ви од пше нич ног бра шна, без ква-
сца. У Вој во ди ни чесни ца се пра ви у 
обли ку слат ког кола ча, слич но бакла ви. 
У њу се ста вља један нов чић, тако да 
посто ји веро ва ње да ће онај који при-
ли ком „ломље ња“ чесни це про на ђе 
нов чић бити сре ћан целе те годи не. Још 
јед но народ но веро ва ње јесте да први 
посе ти лац, тзв. пола зник или поло жај-
ник, који дође у кућу на Божић доно си 

сре ћу за целу годи ну, те се због тога 
њему даје при го дан поклон.

Пра зно ва ње Божи ћа наста вља се и 
наред них дана. Дру гог дана Божи ћа 
пра во слав ни вер ни ци про сла вља ју 
Сабор Пре све те Бого ро ди це, тре ћег 
дана пра зник Све тог Сте фа на, а 14. јану-
а ра обе ле жа ва се Мали Божић и Пра во-
слав на Нова годи на. На Мали Божић 
тако ђе се пра ви обред ни хлеб, назван 
„васи ли ца“ по Све том Васи ли ју. У овај 
хлеб, слич но као у чесни цу, ста вља се 
зрне вље жита ри ца за здра вље и метал-
ни нов чић као сим бол богат ства и сре ће. 
Божић но сла вље завр ша ва се на пра-
зник Све та три кра ља или Бого ја вље ње, 
19. јану а ра, а све до тада се тра ди ци о-
нал ни начин поздра вља ња „Хри стос се 
роди!“ и „Ваи сти ну се роди!“ задр жа ва.

Данас, у изме ње ним усло ви ма живо-
та, наро чи то у урба ним сре ди на ма, уме-
сто вели ког дрве та из шуме које није 
могу ће уне ти у ста но ве, обич но се у 
цркви узи ма осве ће на гран чи ца бад ња-
ка и сла ме. На Бад ње вече се оба вља 
паље ње бад ња ка испред цркве, а затим 
се гран чи це све тог дрве та деле људи ма. 
Пред тога, бад њак се често пали и у гра-
до ви ма и сели ма на „рас кр шћи ма“, где 
се оку пља ју мешта ни из ули це или поје-
ди них дело ва насе ља.

З. Б.

СТА РИ ОБИ ЧА ЈИ
ВЕЗА НИ ЗА БОЖИЋ
ЈЕДАН од ста рих обре да који се 

одви јао у зим ском циклу су оби ча ја 
– на Бад њи дан и Божић, на Мали 
Божић и на Бого ја вље ње, јесу коле-
да. У коле да ма су уче ство ва ли 
маски ра ни мла ди ћи који су ишли од 
куће до куће, пева ли коле дар ске 
песме и изво ди ли магиј ске рад ње. 
Чести та ли су дома ћи ну са жеља ма за 
здра вље, напре дак и сре ћу уку ћа на, 
а зауз врат доби ја ли даро ве. Коле-
дар ски опход у дру гој поло ви ни 19. 
века заме нио је оби чај корин ђа ња, 
који се и данас спро во ди у Вој во ди-
ни. На Бад ње вече деца се маски ра ју 
и у гру па ма оби ла зе куће пева ју ћи 
песми це, за шта их дома ћи ни и 
дома ћи це дару ју углав ном слат ки-
ши ма, воћем, ора си ма и нов цем.

Још један ста ри оби чај који пред-
ста вља хри сти ја ни зо ва ни облик 
обред них повор ки о Божи ћу, а који 
се вре ме ном гото во изгу био, јесте 
вер теп. Вер теп је запра во маке та 
цркве коју су на Бад њи дан деча ци у 
рука ма носи ли по селу и на путу од 
куће до куће пева ли вер теп ске 
песме. Овај оби чај био је карак те ри-
сти чан за Бач ку и Срем, док се у 
нешто мањој мери спро во дио и у 
Бана ту.
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Настав ка про јек та “Учим + Знам = Вре дим” у општи ни Теме рин 

НАЈ БО ЉИ ЂАЦИ
У ОПШТИ НИ ТЕМЕ РИН

Про гла ше но сед мо ро уче ни ка гене ра ци је за школ ску 2021/2022. годи ну – На бил бор ди ма и уче ни-
ци који су осво ји ли меда ље на међу на род ним и репу блич ким так ми че њи ма – Међу њима и хор ОШ 
„Слав ко Родић“ из Бач ког Јар ка

У окви ру про јек та “Учим + 
Знам = Вре дим”, који је 
ини ци рао и спро во ди га 

Удру же ње за про мо ци ју дру-
штве не одго вор но сти, у јану а-
ру поста вље ни су први бил-
бор ди нај бо љих уче ни ка из 
општи на Теме рин који су, у 
школ ској 2021/2022. годи ни, 
оства ри ли зна чај не успе хе на 
репу блич ким и међу на род ним 
так ми че њи ма, одно сно иза-
бра ни за ђаке гене ра ци је 
основ них и сред њих шко ла 
које су поха ђа ли у мину лој 
школ ској годи ни. 

Седам таквих бил бор да од 
почет ка јану а ра кра се цен тар 
Теме ри на и на њима се нала зе 
фото гра фи је са нај бо љим уче-
ни ци ма. 

За ђаке гене ра ци је иза бра ни 
су: Ека та ри на Павлов, Ђор ђе 
Црно го рац, Ана ста ци ја Зорић, 
Андреј Зорић, Сте фан Лалић, 
Неда Пан тош и Реги на Закин-
ски. 

Уче ни ци који су оствар ли 
вео ма зна чај на места на раз ли-
чи тим репу блич ким и међу на-
род ним так ми че њи ма су: Вио-
ла Бар ток, Еми на Чер њак, 
Алек сеј Кузма, Ива на Коса но-
вић, Лана Бје ли ца и Уна Вуњак. 

На бил бор ди ма нашао се и 
хор ОШ “Слав ко Родић” из Бач-
ког Јар ка који је осво јио прво 
место на Репу блич кој смо три 
хоро ва.

Про је кат “Учим + Знам = 
Вре дим” спро во ди се на тери-
то ри ји општи не Теме рин већ 
сед му годи ну заре дом, тако да 
је постао на неки начин и тра-
ди ци ја овог места. 

Пред сед ник Општи не Теме-
рин Мла ден Зец чести тао је 
уче ни ци ма и иста као коли ко је 
поно сан на њих. 

– Децо, чести там вам, поно-
сан сам на вас. Резул та ти које 
пости же те доне ће више стру ко 
добро. Желим вам да истра је-
те на путу зна ња и  да од њега 
никад не оду ста не те.

Т. К. Фото: З. Варга



Среда, 25. јануар 2023.

25

СПОРТ

Завр ше на обу ка за струч но оспо со бља ва ње и уса вр ша ва ње спорт ских струч ња ка

УРУ ЧЕ НА УВЕ РЕ ЊА НОВИМ 
СПОРТ СКИМ СТРУЧ ЊА ЦИ МА

Про је кат „Струч но оспо со бља ва ње 
нових пола зни ка и стурч но уса вр-
ша ва ње спорт ских струч ња ка“ који 

је реа ли зо вао Покра јин ски секре та ри јат 
за спорт и омла ди ну, у сарад њи са Спорт-
ским саве зом Вој во ди не, обу хва тио је 
оспо со бља ва ње 200 пола зни ка у 12 
спорт ских гра на и спорт ској рекре а ци ји.

У том про јек ту уче ство вао је и Спорт-
ски савез Општи не Теме рин. 

Тим пово дом 27. децем бар про шле 
годи не у Покра јин ској вла ди, након 
шесто ме сеч ног шко ло ва ња, упри ли че на 
је доде ла уве ре ња за сте че на зва ња и то 
спорт ско-опе ра тив ног тре не ра, спорт-
ског учи те ља, спорт ско-рекре а тив ног 
води те ља, спорт ско-рекре а тив ног учи те-
ља, орга ни за то ра без бед но сти у спор ту 
и опе ра тив ног спорт ског мена џе ра. 

Уве ре ња су им уру чи ли покра јин ски 
секре тар за спорт и омла ди ну Дане 
Баста, пред сед ни ца Спорт ског саве за 
Вој во ди не Јасми на Јурас и дирек тор 
Покра јин ског заво да за спорт и меди ци-
ну спор та др Дани јел Жупић.

Баста је том при ли ком чести тао пола-

зни ци ма и иста као због чега је важно 
оспо со бља ва ти добре тре не ре. 

– Без добрих тре не ра неће мо има ти 
ни врхун ске спор ти сте и зато ми је дра го 
што сте данас овде у ово ли ком бро ју. 
Сигу ран сам да ћете у наред ном пери о-
ду пре не ти зна ње које сте сте кли на 
наше мла де спор ти сте и да ћете зајед но 
пости за ти врхун ске резул та те - рекао је 
Баста.

Спорт ски савез општи не Теме рин на 
ову обу ку послао је пет кан ди да та који 
су успе шно завр ши ли сво је шко ло ва ње и 
сте кли зва ња. Обу ку су завр ши ли Мили-
ца Грбић из одбој ка шког клу ба „Грбић“, 
Нико ли на Дубро ја из Џудо клу ба „ТСК 
Теме рин“, Зоран Шка вић из руко мент-
ног клу ба „Мла дост-ТСК “ из Бач ког Јар ка, 
Љуби ца Дебе љач ки из Пла ни нар ског 
клу ба „Сириг“ и Љиља на Павлис из 
Одбој ка шког клу ба „Сириг“. 

Поред кан ди да та које је послао Спорт-
ски савез општи не Теме рин још три наше 
сугра ђан ке су се само стал но или пре ко 
клу ба при ја ви ле на обу ку, а то су џудист-
ки ње Кри сти на Аћи мо вић и Алек сан дра 

Дубро ја, као и Дра га на Јокић Бабић из 
Удру же ња „Дар –мар“.

Пред сед ник Спорт ског саве за општи не 
Теме рин Недељ ко Ђукић обја шња ва 
зашто је важно има ти ову дипло му. 

– На осно ву ових дипло ма пола зни ци 
од гран ских саве за доби ја ју лицен це, 
након чега могу да раде. Сада се без те 
лицен це не може ради ти тре нер ски 
посао, без об зи ра на то коли ко сте добри 
у спор ту којим се бави те. Овом обу ком 
они су оспо со бље ни за оба вља ње тре-
нер ског посла. Спор ски савез Вој во ди не 
је наја вио да ће опет покре ну ти тај про-
је кат, а ми ћемо нарав но, уко ли ко се то 
деси, опет апли ци ра ти и оба ве сти ти 
наше клу бо ве, јер је то јед на фан та стич-
на ствар – пору чу је Ђукић. 

Цена ове обу ке по пола зни ку изно си 
38.000 дина ра, међу тим за кан ди да те 
спорт ских саве за из Вој во ди не, који су 
уче ство ва ли у про јек ту путем кон кур са, 
Покрај ин ски секре та ри јат за спорт и 
омла ди ну обез бе дио је пот пу но бес-
плат но шесто ме сеч но шко ло ва ње. 

Т. К. 
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СПОРТ

Доде ље не награ де нај бо љим спор ти сти ма у 2022. годи ни

НАГРА ЂЕ НИ НАЈ У СПЕ ШНИ ЈИ

Тра ди ци о нал но, у све ча ној сали 
Скуп шти не општи не Теме рин 21. 
децем бра про шле годи не доде-

ље не су награ де нај бо љим спор ти сти-
ма у мушкој и жен ској кате го ри ји, као 
и нај бо љим клу бо ви ма са тери то ри је 
општи не Теме рин.

Доде ље но је осам награ да, као и 
сва ке годи не,  а уру чио их је пред сед-
ник Општи не Теме рин Мла ден Зец 
захва лив ши се свим награ ђе ни ма за 
зала га ње и успех.

– Ове награ де су резул тат вашег 
вели ког допри но са који несе бич но 
даје те и чиме чини те поно сним наше 
место” - иста као је Зец.

За нај бо љу мла ду спор ти ски њу про-
гла ше на је Сара Дри нић из ЖРК Теме-
рин, за нај бо љег мла дог спор ти сту 
Орос Андраш, члан сто но те ни ског 

клу ба “Теме рин”, док су награ ду за 
нај бо љу спор ти ски њу и спор ти сту 
поне ли Мили ца Про лић, одбој ка ши-
ца одбој ка шког клу ба “Бло ка ут” и 
Мир ко Гако вић, члан руко мет ног клу-
ба “Мла дост-ТСК “ Бач ки Јарак.

Нај бо љим тре не ром про гла шен је 
Жељ ко Шобић, тре нер кик-бокс клу-
ба “Спар та 2013.”

Фуд бал ски клуб “ТСК” понео је титу-
лу нај бо љег клу ба за ову годи ну, док 
је за нај бо љег спорт ског рад ни ка иза-
бран Јован Бала бан, пред сед ник фуд-
бал ског клу ба “Сло га” из Теме ри на.

Посеб но зна чај на награ да при па ла 
је Ђури Мило је ви ћу, осни ва чу џудо 
клу ба “ТСК Теме рин”, који није био 
при су тан из здрав стве них раз ло га, а 
награ ду је у њего во име пре у зео 
пред сед ник Спорт ског саве за општи-

не Теме рин Недељ ко Ђукић.
Ђукић каже да је ова награ да вео ма 

зна чај на сва ком спор ти сти, јер је част 
бити при знат и пре по знат у сво јој сре-
ди ни. 

– Сва ком спор ти сти ова ква награ да 
је вели ко при зна ње, пого то во када је 
у сво јој сре ди ни  при знат и пре по знат, 
а још више након прет ход не две годи-
не које је обе ле жио коро на ви рус. 
Спорт је негде нај ви ше трпео, што 
због про сто ра за тре ни ра ње, што због 
путо ва ња, так ми че ња. На сре ћу вра-
ти ло се све у неку нор ма лу и ово је у 
сва ком слу ча ју вели ки под сти цај за 
буду ће нара шта је да се баве спор том, 
а они ма који су осво ји ли награ де да 
наста ве даље да дају добре резул та те 
– каже Ђукић. 

Т. К.
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