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АКТУЕЛНО

Пред сед ник Општи не Теме рин оби шао радо ве у Бања луч кој ули ци у МЗ Старо Ђурђево

ОВЕ ГОДИ НЕ ВЕЛИ КА УЛА ГА ЊА
У САО БРА ЋАЈ НУ ИНФРА СТРУК ТУ РУ

За нове путе ве 50 мили о на дина ра – У пла ну про је кат у износу од 200 милиона динара у Првој МЗ 
Темерин за пресвлачење улица које немају завршни слој асфалта

У Месној зајед ни ци Ста ро 
Ђур ђе во 23. фебру а ра, 
након више од  15 годи на, 

завр ше но је асфал ти ра ње 
Бања луч ке ули це, која није 
има ла асфалт. За ове радо ве из 
буџе та општи не издво је но је 10 
мили о на дина ра. 

Пред сед ник Општи не Теме-
рин Мла ден Зец са сарад ни ци-
ма оби шао је радо ве и иста као 
да ће у овој годи ни бити вели-
ких ула га ња у уре ђи ва ње путе-
ва на тери то ри ји наше општи-
не.

– Вео ма сам задо во љан и 
искре но сре ћан што смо реши-
ли више го ди шњи про блем ста-
нов ни ка Бања луч ке ули це. 
Изра да новог сло ја асфал та 
финан си ра на је од стра не наше 
локал не само у пра ве и кошта ла 
је више од 10 мили о на дина ра 
без ПДВ. Ове годи не циљ нам је 
да завр ши мо све неас фал ти ра-
не ули це на тери то ри ји наше 
општи не и уло жи мо 50 мили о-
на дина ра, а сле де ћа на реду је 
Унска ули ца у Теме ри ну. Тако ђе, 
у пла ну је про је кат у изно су од 
200 мили о на дина ра у Првој 

месној зајед ни ци Теме рин за 
пре свла че ње ули ца које нема ју 
завр шни слој асфла та и које су у 
лошем ста њу. Обна вља њем 
сао бра ћај не инфра струк ту ре 
допри не ће мо несме та ном и 
без бед ном одви ја њу сао бра ћа-
ја у нашој општи ни. Сна жно и 
посве ће но ради мо за наше 
сугра ђа не и у том тону наста-
вља мо даље – пору чу је Зец.

На ини ци ја ти ву гра ђа на 
пред сед ник Зец је оби шао и 
ули цу Јокаи Мора, због реша ва-
ња про бле ма јав не расве те, у 
про ла зу који води до ули це Пап 
Павла. Том при ли ком Зец је 
иста као да ће у што кра ћем 
року про блем бити решен.

– Иза шао сам на терен са сво-
јим сарад ни ци ма и у про дук-
тив ном раз го во ру саслу шао 
про бле ме које наши сугра ђа ни 
има ју. Поред недо стат ка јав не 
расве те, поза ба ви ће мо се и 
кому нал ном обла шћу. Није 
увек потреб но мно го напо ра да 
би функ ци о ни са ли несме та но! 
У што кра ћем року про бле ми ће 
бити реше ни – наво ди Зец.

 С. К.
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Отво рен шал тер за пред у зет ни ке у Те ме ри ну

ПР ВИ ШАЛ ТЕР ЗА ПРЕД У ЗЕТ НИ КЕ 
На те ри то ри ји оп шти не Те ме рин по слу је пре ко 1620 при вред них су бје ка та – Ло кал на са мо у пра ва 

за раз вој при ват ног пред у зет ни штва у 2023. го ди ни из дво ји ла шест ми ли о на ди на ра

На ини ци ја ти ву При вред не ко мо ре 
Ср би је, 31. ја ну а ра 2023. го ди не у 
Оп шти ни Те ме рин отво рен је пр ви 

шал тер за пред у зет ни ке на под руч ју Ју жно-
бач ког окру га. Отва ра њу шал те ра при су-
ство ва ли су на чел ник Ју жно бач ког управ ног 
окру га Ми лан Но ва ко вић, ди рек тор Сек то-
ра пред у зет ни штва При вред не ко мо ре 
Ср би је Бра ни сла ва Си мо нић, ди рек тор 
Ре ги о нал не ко мо ре Ју жно бач ког управ ног 
окру га Оли ве ра Си мо нић, за тим пред сед-
ник Оп шти не Те ме рин Мла ден Зец и члан 
Оп штин ског ве ћа за при вре ду и по љо при-
вре ду Ми ра Ро дић.

Не по сред но пре отва ра ња шал те ра пот-
пи сан је Спо ра зум о по слов но-тех нич кој 
са рад њи из ме ђу При вред не ко мо ре Ср би је 
и Оп шти не Те ме рин, у ци љу раз во ја пред у-
зет ни штва у Ју жно бач ком окру гу. У том кон-
тек сту, пред сед ник Мла ден Зец  ука зу је на 
ста ти стич ке по дат ке ко ји го во ре о ста њу 
при ват ног пред у зет ни штва на те ри то ри ји 
оп шти не Те ме рин и на гла ша ва успе шну 
са рад њу са ко мо ром.

– На те ри то ри ји оп шти не Те ме рин, пре ма 
на шим по да ци ма, по слу је пре ко 1620 при-
вред них су бје ка та и на сто ји мо да тај број 
по ве ћа мо. Ре а ли за ци јом овог про јек та, 
пред у зет ни ци ма ће по моћ би ти до ступ на у 
оном тре нут ку ка да им је нај по треб ни ја, а 
то је на по чет ку. Ства ра ње бо љег по слов ног 

ам би јен та је дан је од на ших при о ри тет них 
ци ље ва, ко ји је де фи ни сан у Пла ну раз во ја 
оп шти не Те ме рин и ње му при сту па мо 
озбиљ но и те мељ но. Пре ма до го во ру из 
де цем бра, да нас смо та ко ђе пот пи са ли 

Спо ра зум о по слов но-тех нич кој са рад њи са 
При вред ном ко мо ром Ср би је, што је са мо 
ко рак да ље у кон тек сту на ше до са да шње, 
од лич не са рад ње – ис ти че Зец.

Пре ма ре чи ма Зе ца, но во о тво ре ни шал-
тер по ста ће ме сто где ће сви пред у зет ни ци 
са те ри то ри је оп шти не Те ме рин има ти при-
ли ку да до би ју упут ства, са ве те и ин фор ма-
ци је о суб вен ци ја ма, ак ту ел ним кон кур си-
ма, кре дит ним ли ни ја ма и оста лим по слов-
ним мо гућ но сти ма.

Шал тер ће би ће зна ча јан пред у зет ни ци-
ма ко ји же ле да за поч ну соп стве ну по слов-
ну де лат ност, као и они ма ко ји су у про це су 
по сло ва ња, а При вред на ко мо ра Ср би је 
пру жи ће им низ бес плат них услу га, ка ко би 
уна пре ди ли сво ја зна ња и ве шти не, по ру чу-
је Бра ни сла ва Си мо нић.

– При вред ни ци и пред у зет ни ци ко ји 
по слу ју на те ри то ри ји оп шти не Те ме рин на 
шал те ру ће мо ћи да ко ри сте две гру пе 
ин фор ма ци ја: пр ва ће се од но си ти на оне 
ко ји тек по кре ћу и за по чи њу соп стве ни 
по сао, а дру га на све оне ко ји већ оба вља ју 
ре ги стро ва ну по слов ну де лат ност. Та ко ђе, 
При вред на ко мо ра Ср би је за њих ор га ни зу-
је бес плат не „be to be“ са стан ке, еду ка ци је, 
пру жа по моћ при ли ком из ла ска на стра на 
тр жи шта и сај мо ве, да је ин фор ма ци је о 
„CE“ зна ку ко ји пред ста вља уса гла ше ност са 
европ ским ди рек ти ва ма и та ко да ље – об ја-
шња ва Си мо нић.

Пред у зет ни ци не ће ви ше мо ра ти да иду у 
над ле жне ин сти ту ци је и ве ће цен тре, по пут 
Но вог Са да или Бе о гра да, већ ће све по треб-

ПО МОЋ ЛО КАЛ НЕ 
СА МО У ПРА ВЕ
ПРЕД У ЗЕТ НИ ЦИ МА 
ЛО КАЛ НА са мо у пра ва ове го ди не 

из дво ји ла је шест ми ли о на ди на ра за 
по моћ пред у зет ни ци ма у оп шти ни 
Те ме рин. У на ред них ме сец, до ме сец и 
по да на Оп шти на ће рас пи са ти Кон курс 
за при вред ни ке, ко ји ће, пре ма ми шље-
њу Зе ца, нај ви ше по мо ћи бу ду ћим 
пред у зет ни ци ма. За отва ра ње но ве 
пред у зет нич ке рад ње, при ли ком кон-
ку ри са ња, они ће од Оп шти не до би ти 
280 хи ља да ди на ра, док ће по сто је ћи 
пред у зет ни ци мо ћи да кон ку ри шу за 
отва ра ње но вих рад них ме ста, где ће се 
из дво ји ти 180 хи ља да ди на ра по рад-
ном ме сту.
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У ЈУ ЖНО БАЧ КОМ ОКРУ ГУ

не ин фор ма ци је за њи хо во по сло ва ње 
до би ти на јед ном ме сту, што ће им уште де-
ти вре ме и но вац. Упра во то је, кон ста ту је 
Оли ве ра Си мо нић, по ка за тељ успе шне 
са рад ње из ме ђу ко мо ре и ло кал не са мо у-
пра ве.

– Сма трам да је отва ра ње ове кан це ла ри-
је, као и оста лих у дру гим ло кал ним са мо у-
пра ва ма, пра ви по ка за тељ да и ми као 
ко мо ра, али и ло кал не са мо у пра ве, од лич-
но из вр ша ва мо сво је за дат ке. На дам се да 
ће кан це ла ри ја би ти од ко ри сти, не са мо 
при вред ни ци ма, не го да ће ге не рал но 
по спе ши ти је дан при вред ни ам би јент у 
оп шти ни Те ме рин и ути ца ти на чи та ву 
ло кал ну са мо у пра ву да бо ље функ ци о ни-

ше, на ра дост и успех свих гра ђа на – ка же 
Оли ве ра Си мо нић.

У Ре пу бли ци Ср би ји до са да је отво ре но 
пре ко 20 шал те ра за пред у зет ни ке, за хва-
љу ју ћи про јек ту ко ји је по кре ну ла При вред-
на ко мо ра Ср би је. До при нос овом про јек ту 
да ла је и На ци о нал на слу жба за за по шља-
ва ње, на по ми ње Ми лан Но ва ко вић и при-
том ис ти че ва жност обра зо ва ња, ко је се у 
на шој оп шти ни спро во ди на срп ском и 
ма ђар ском је зи ку.

– Мо рам да на по ме нем да ва жан до при-
нос све му ово ме да је и На ци о нал на слу жба 
за за по шља ва ње, ко ја у јед ној озбиљ ној 
си нер ги ји зна ка ко и на ко ји на чин да усред-
сре ди и усме ри сред ства, за јед но са ло кал-

ним са мо у пра ва ма, упра во та мо где су она 
нај не оп ход ни ја. Све га ово га не би би ло и да 
нам обра зо ва ње ни је бит на ка ри ка, па ов де 
мо рам да ис так нем да је у Те ме ри ну ду ал но 
обра зо ва ње сво ју прак су на шло из го ди не у 
го ди ну. На кра ју, ту је и ло кал на са мо у пра ва 

са пред сед ни ком на че лу, ко ја је, за јед но са 
При вред ном ко мо ром Ср би је, на пра ви ла 
сја јан по ду хват – на во ди Но ва ко вић.

На кон отва ра ња шал те ра у Те ме ри ну, у 
на ред ном пе ри о ду на сто ја ће се да се у пре-
о ста лих 11 оп шти на Ју жно бач ког управ ног 
окру га та ко ђе отво ре кан це ла ри је овог 
ти па, на ја вио је Но ва ко вић.

З. Б.

2023. ГО ДИ НА
ПО СВЕ ЋЕ НА ЖЕН СКОМ 
ПРЕД У ЗЕТ НИ ШТВУ
ПОД СЕ ЋА МО, 2. де цем бра у Те ме ри-

ну је осно ва но пр во Удру же ње же на 
пред у зет ни ка, па је та ко отва ра њу шал-
те ра при су ство вао ве ли ки број успе-
шних и ак тив них же на ко је по слу ју на 
те ри то ри ји на ше оп шти не. Ка ко је 
на гла си ла Бра ни сла ва Си мо нић, циљ 
При вред не ко мо ре Ср би је је сте да бу де 
до сту пан сер вис за при вре ду на ло ка лу, 
да по др жи раз вој пред у зет ни штва у 
Те ме ри ну, као и да охра бри мла де љу де 
и на ро чи то же не да се опре де ле за соп-
стве ни би знис, јер је 2023. го ди на 
по себ но по све ће на жен ском пред у зет-
ни штву.
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СРЕ ТЕ ЊЕ – ИСТО РИЈ СКА
И ПО ЛИ ТИЧ КА ПРЕ КРЕТ НИ ЦА

И ДАН ДР ЖАВ НО СТИ
РЕ ПУ БЛИ КЕ СР БИ ЈЕ

Пред сед ник Оп шти не Те ме рин че сти тао свим су гра ђа ни ма др жав ни пра зник – У по зо ри шној са ли 
Кул тур ног цен тра „Лу ки јан Му шиц ки“ од и гра на пред ста ва „Па три јарх Па вле – би ти чо век ме ђу 
љу ди ма и не љу ди ма“ 

Вер ски пра зник Сре те ње Го спод ње 
у Ре пу бли ци Ср би ји се обе ле жа ва 
као Дан др жав но сти, а про сла вља 

се 15. и 16. фе бру а ра. У исто риј ским и 
по ли тич ким аспек ти ма Сре те ње пред-
ста вља пре крет ни цу за срп ски на род, 
јер су се на овај пра зник од и гра ла два 
зна чај на до га ђа ја – по ди за ње Пр вог 
срп ског устан ка 1804. го ди не и про гла-
ше ње пр вог Уста ва Кне же ви не Ср би је 
1835. го ди не, Сре тењ ског уста ва.

Пр вим Срп ским устан ком за по че ла је 
тзв. „Срп ска ре во лу ци ја“, од но сно бор-
ба за осло ба ђа ње од ви ше ве ков не вла-
сти Осман ског цар ства. На збо ру у се лу 
Ора шцу, на Сре те ње, оку пи ли су се 
углед ни Ср би под вођ ством Ђор ђа 
Пе тро ви ћа Ка ра ђор ђа и по ди гли уста-
нак про тив Ту ра ка. Овај до га ђај био је 
увод и за Дру ги срп ски уста нак, ко ји је 
до вео до срп ске ау то но ми је у окви ру 
Осман ског цар ства и ус по ста вља ња 
Кне же ви не Ср би је 1815. го ди не. 

Кру на „Срп ске ре во лу ци је“ био је 
Сре тењ ски устав, чи ји је тво рац но ви-
нар, по ли ти чар и ди пло ма та Ди ми три је 
Да ви до вић. Устав је про гла шен 1835. 
го ди не на Скуп шти ни у Кра гу јев цу, та да-

шњој пре сто ни ци, али се ни је ду го 
за др жао. Под при ти ском ве ли ких си ла, 
Тур ске, Ру си је и Ау стри је, уки нут је 17. 
мар та исте го ди не. Упр кос ње го вом 
крат ком ве ку и да нас се сма тра јед ним 
од нај мо дер ни јих, нај де мо крат ски јих и 
нај ли бе рал ни јих уста ва у исто ри ји Ср ба.

Као Дан др жав но сти Сре те ње се сла-
ви ло све до на стан ка Кра ље ви не Ср ба, 
Хр ва та и Сло ве на ца 1918. го ди не, ка да 
је уки ну то. Ме ђу тим, Од лу ком Скуп шти-
не Ср би је, од 2002. го ди не по но во се 
обе ле жа ва, а 15. и 16. фе бру ар су 
др жав ни пра зни ци и не рад ни да ни.

Узи ма ју ћи у об зир ва жност овог да ту-
ма за исто ри ју Ср би је, пи та ли смо на ше 
су гра ђа не да ли зна ју шта се обе ле жа ва 
15. фе бру а ра:

– 15. фе бру а ра је све тац Сре те ње 
Го спод ње и др жав ни пра зник, али не 
знам због че га је овај да тум про гла шен 
Да ном др жав но сти – ре кла је јед на 
на ша су гра ђан ка.

– На Сре те ње је по кре нут Пр ви срп ски 
уста нак и до не сен је Сре тењ ски устав, 
за то је и ода бран као Дан др жав но сти. 
По што су не рад ни да ни, пла ни ра мо да 
иде мо на кра ћи од мор и от пу ту је мо 
не ко ли ко да на – ка же дру га су гра ђан ка.

Оп шти на Те ме ри на је, у са рад њи са 
Кул тур ним цен тром „Лу ки јан Му шиц-
ки“, по во дом обе ле жа ва ња Да на др жав-

ВЕР СКО СТА НО ВИ ШТЕ
И НА РОД НА ВЕ РО ВА ЊА ЗА СРЕ ТЕ ЊЕ
ПРА ЗНИК Сре те ње Го спод ње обе-

ле жа ва се 40 да на по сле Бо жи ћа, у 
знак се ћа ња на до га ђај ка да је Де ви-
ца Ма ри ја до не ла Ису са Хри ста као 
бе бу у је ру са лим ски храм и ка да се 
до го дио су срет ма лог Ису са и стар ца 
Си ме о на, ко ји је у ње му пре по знао 
Спа си те ља.

У на ро ду по сто ји ве ро ва ње да се на 
Сре те ње су сре ћу зи ма и ле то, да се 
при ро да бу ди и спре ма за до ла зак 
про ле ћа. Сва ке го ди не на овај дан, 
по сма тра њем ме две да у зо о ло шким 

вр то ви ма, пред ска зу је се ко ли ко ће 
зи ма још тра ја ти. Уко ли ко осва не 
сун чан дан, а ме две ди иза ђу из ја зби-
не, упла ше се сво је сен ке и вра те се 
на спа ва ње, зи ма ће по тра ја ти још 
шест не де ља. Са дру ге стра не, ако је 
дан обла чан, ме две ди не ће ви де ти 
сво ју сен ку и не ће се вра ти ти у ја зби-
ну, што озна ча ва крај зи ме. Су де ћи 
по ве ро ва њу, про ле ће нам је на пра-
гу, с об зи ром да ове го ди не на Сре те-
ње ме две ди у зо о ло шком вр ту у Бе о-
гра ду ни су угле да ли сво ју сен ку.

Обележавање Дана државности 15. и 16. фебруара
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но сти, при ре ди ла гра ђа ни ма пред ста ву 
„Па три јарх Па вле – би ти чо век ме ђу 
љу ди ма и не љу ди ма“. Пред ста ва, ау то-
ра Јо ва на Ја њи ћа, у ре жи ји Ми ла на 
Ру са, од и гра на је у по не де љак 13. 
фе бру а ра, у по зо ри шној са ли Кул тур ног 
цен тра. Уло гу па три јар ха Па вла ту ма чио 
је глу мац Ми лан Мал ба ша, док је уло га 
но ви на ра ко ји је са њим раз го ва рао 
би ла на ме ње на глум цу Алек сан дру 
Ду ни ћу. Ре а ли за ци ју пред ста ве, чи ји је 

циљ ау тен тич но пред ста вља ње ре чи 
па три јар ха Па вла кроз умет нич ки из раз, 
фи нан си ра ла је Вла да Ре пу бли ке 
Ма ђар ске.

У знак се ћа ња на об но ву срп ске др жа-
ве, пред сед ник Мла ден Зец че сти тао је 
Дан др жав но сти су гра ђа ни ма, а ујед но 
и свим ста нов ни ци ма Ре пу бли ке Ср би је.

– Да нас обе ле жа ва мо Дан др жав но-
сти! Пре 219 го ди на за по че то је по гла-
вље но во ве ков не срп ске др жа ве! У знак 

се ћа ња на об но ву срп ске др жав но сти, 
да нас смо по себ но по но сни на сво је 
по ре кло, исто ри ју, слав не прет ке, за ста-
ву и хим ну! Свим ста нов ни ци ма Ре пу-
бли ке Ср би је че сти там да на шњи пра-
зник! Чу вај те и во ли те сво ју зе мљу, на 
на ма је да је оста ви мо у на сле ђе на ред-
ним по ко ле њи ма и да их на у чи мо да се 
са мо јед но ме сто на све ту зо ве дом – 
по ру чио је Зец.

З. Б.

ПРАЗНИК
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АКТУЕЛНО

Доде ље на сред ства спорт ским клу бо ви ма са тери то ри је општи не Теме рин

ЗА СПО РТ ОВЕ ГОДИ НЕ
28.6 МИЛИ О НА ДИНА РА

Никад већа ула га ња у спо рт - За спорт ске клу бо ве 21 мили он дина ра – Локал на само пу ра ва издво-
ји ла чети ри мили о на за школ ски спорт и 3.6 мили о на за Спорт ски савез општи не Теме рин

Уго во ри за доде лу сред ста ва за оба-
вља ње редов них делат но сти спорт-
ских клу бо ва са тери то ри је општи не 

Теме рин у 2023. годи ни пот пи са ни су 10. 
фебру а ра у сали Скуп шти не општи не Теме-
рин.

Доде ље но је 33 уго во ра, а локал на само-
у пра ва је за спорт ске клу бо ве ове годи не 
издво ји ла 21 мили он дина ра, што је за 40 
одсто више у одно су на про шлу годи ну.

Уго во ре су уру чи ва ли пред сед ник општи-
не Теме рин Мла ден Зец и пред сед ник 
Скуп шти не општи не Теме рин Роберт 
Пастор.
– Локал на само у пра ва је пре по зна ла да је 
потреб но издво ји ти више сред ста ва за спо-
рт, јер нам је вео ма важно да се омла ди на 
бави спо р том, да не буде на ули ци, већ на 
тере ну и у спорт ским хала ма. Ове годи не за 
спорт ске клу бо ве издво ји ли смо шест 

мили о на дина ра више него про шле годи не. 
То су зна чај на сред ства за ова ко јед ну малу 
локал ну само у пра ву, али има ју ћи у виду да 
заи ста води мо рачу на о сво јим финан си ја-
ма и да смо ово могли да издво ји мо одлу-
чи ли смо да та сред ства доде ли мо спорт-
ским клу бо ви ма – нагла ша ва Зец.

Коли ко се спо рт вред ну је у општи ни 
Теме рин све до чи и пода так да локал на 
само у пра ва, поред ових сред ста ва, додат-
но ула же у школ ски спо рт, као и Спорт ски 
савез општи не Теме рин. 
– Поред ула га ња у спорт ске клу бо ве, чети-
ри мили о на је опре дељ но и за школ ски 
спорт. Има ли смо у виду да нема ју сви 
роди те љи ту могућ ност да пла ћа ју чла на ри-
ну спорт ским клу бо ви ма, тако да смо води-
ли рачу на да и тој деци обез бе ди мо бес-
плат ну шко лу спо р та. Поред свих ових 
сред ста ва, издва ја мо и 3.6 мили о на дина ра 

за Спорт ски савез општи не Теме рин – исти-
че Зец. 

Пред сед ник Скуп шти не општи не Теме-
рин Роберт Пастор наво ди да је ово вео ма 
зна чај на помоћ спорт ским клу бо ви ма, али 
да су то сво јим резул та ти ма они и заслу жи-
ли.  
– Нај дра же ми је да при су ству јем ова квим 
дога ђа ји ма. Теме рин је мала сре ди на, али 
је вео ма позна та по успе си ма наших спор-
ти ста. Про шле годи не има ли смо два олим-
пиј ца, чиме мали број општи на попут Теме-
ри на може да се похва ли. Мислим да је ово 
вели ка и зна чај на помоћ нашим клу бо ви-
ма. Нај ма сов ни ји и нај зна чај ни ји спо рт је 
сва ка ко фуд бал, јер оку пља нај ве ћи број 
омла ди не, а када је реч о успе си ма ту се 
нај ви ше издва ја ју и прво место деле џудо и 
сто ни тенис – обја шња ва Пастор. 

Џудо клуб „Теме рин“ по резул та ти ма 
један је од нај у спе шни јих клу бо ва у нашој 
општи ни, који бро ји око 100 чла но ва раз ли-
чи тог узра ста.  Пред сед ник клу ба  Иштван 
Сабо каже да им за даљи рад ова сред ства 
мно го зна че.
– Вео ма смо захвал ни локал ној само у пра ви 
и пред сед ни ку што има ју толи ко раз у ме ва-
ња за спо рт и што су пове ћа ли буџет за 
спо рт. Мно го нам зна че та сред ства. Ради-
мо са децом од чети ри, пет годи на, пре ко 
јуни о ра, па све до сени о ра. Има мо око 100 
чла но ва, пет тре не ра и ради мо у три сек ци-
је, тако да нам та сред ства мно го зна че за 
буду ћи рад. Још јед ном бих се захва лио 
пред сед ни ку и локал ној само у пра ви што 
ула жу у спорт и нашу омла ди ну – пору чу је 
Сабо. 

Т. К.
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Завр шен кон курс „Како се осе ћам у дуван ском диму“ 

ОБЕ ЛЕ ЖА ВА ЊЕ ДАНА
БЕЗ ДУВАН СКОГ ДИМА

На кон кур су при ја вље но 90 ликов них и 15 лите рал них радо ва – Стру ка исти че важност поди за ња 
све сти деце у нај ра ни јем добу о здра вом начи ну живо та 

У гале ри ји Кул тур ног цен тра „Луки јан 
Мушиц ки“ 1. фебру а ра доде ље не су 
награ де за нај бо ље лите рал не и 

ликов не радо ве на тему „Како се осе ћам у 
дуван ском диму“. На кон кур су су уче ство-
ва ла деца свих основ них шко ла са тери то-
ри је наше општи не, а при ја вље но је 90 
ликов них и 15 лите рал них радо ва. 

Дом здра вља Теме рин у сарад њи са КЦ 
„Луки јан Мушиц ки“ на овај начин обе ле-
жио је Дан без дуван ског дима и тиме 
наста вио да ука зу је на бит не дату ме у 
кален да ру здра вља како би иста као 
важност очу ва ња здра вља, наро чи то међу 
нај мла ђи ма.

Све ча ну доде лу награ да отво рио је док-
тор Срђан Хрњак.

– Изу зет но је важно да ути че мо на децу у 
узра сту када се фор ми ра лич ност и када 
они још увек нису толико под лошим ути ца-
јем око ли не. У ста ри јем узра сту, у сред њој 
шко ли, има мо већи про блем, јер су то деца 
у пубер те ту која ауто ри те те дожи вља ва ју 
као нешто што их огра ни ча ва и онда се, из 
неког бун та, окре ћу нега тив ним ства ри ма. 
Нама је изу зет но дра го када ради мо са 
мла ђом децом из основ не шко ле, јер се 
они увек радо при кљу че свим таквим 
актив но сти ма и оно што је нај бит ни је ефе-
кат тих акци ја је увек пози ти ван. Нада мо се 
да ћемо бар у некој мери поди ћи њихов 
ниво све сти о здра вом начи ну живо та – 
пору чу је Хрњак. 

Доде ли награ да при су ство ва ла је и чани-
ца Општин ског већа за обра зо ва ње Иза бе-

ла Урбан која сма тра да ће њихо ва миси ја 
бити испу ње на уко ли ко успе ју да ути чу бар 
на јед но дете да се не ода овом поро ку. 

– Ово су дани када се нај ви ше посве ћу је 
пажња томе да се здра ви је живи. Уко ли ко 
ути че мо бар на јед ног сугра ђа ни на, наро-
чи то дете да не запа ли цига ре ту и да одра-
ста живо и здра во онда смо већ оства ри ли 

свој циљ. Зато локал на само у пра ва издва ја 
сред ства за ову наме ну и зато је важно да 
Савет за здра вље функ ци о ни ше како би 
нашу децу учи ли од малих ногу шта је 
добро, а шта лоше за њихо во здра вље. 

Глав на сестра у Дому здра вља Теме рин
Биља на Дро бац оце њу је да ова кве акци је 

има ју вео ма пози ти ван ути цај на децу и да 
је данас број пуша ча мањи него што је то 
био слу чај рани јих годи на. 

– Пра ти мо кален дар јав ног здра вља који 
је сва ке годи не мање више исти по дату ми-
ма, али увек дода је мо неке нове, зани мљи-
ве акци је. Циљ нам је да се посеб но мла ди 
и деца еду ку ју и да ура ди мо све што може-
мо за тај груп ни, здрав стве ни, вас пит ни рад 
који је вео ма важан за поди за ње све сти о 
здра вљу. Деца су вео ма заин те ре со ва на за 
све доса да ње акци је које смо има ли, али и 
њихо ви учи те љи и настав ни це им пома жу и 
бодре их. Мислим да се послед њих годи на 
свест гра ђа на про ме ни ла и да је мање 
пуша ча – про це њу је Дро бац. 

Заин те ре со ва ност деце је вели ка, што 
може мо да види мо по бро ју при ја вље них 
радо ва, а дирек тор ка ОШ „Дани ло Зеле но-
вић“ у Сири гу Дани е ла Костић  каже да се 
увек радо ода зи ва ју на ова кве актив но сти. 

– Нама је задо вољ ство што смо и ово га 
пута уче ство ва ли у акци ји коју је орга ни зо-
вао Дом здра вља Теме рин. Радо се ода зи-
ва мо на ова кве акци је и уче ни ци и настав-
ни ци радо при хва та ју те теме како ликов не, 
тако и лите рал не. Ова кве актив но сти, теме, 
кон кур си, пре да ва ња, ради о ни це су заи ста 
нео х под не за пра ви лан раст и раз вој деце. 
Овај вид пре вен ци је наро чи то је важан за 
децу у нај мла ђим узра сти ма. Не посто је 
годи не, да каже мо, када је рано поче ти са 
пре вен ци јом и поди за њем све сти о здра-
вом начи ну живо та – обја шња ва Костић. 

Т. К.

СТА ТИ СТИ КА У СРБИ ЈИ 
НАЈ ЧЕ ШЋЕ кори шће ни дуван ски про-

из во ди у Срби ји су цига ре те које сва ко-
днев но пуши 27.1 одсто ста нов ни штва 
ста ро сти 15 годи на и више, док 15.8 
одсто сва ко днев но пуши 20 и више 
цига ре та на дан. 

Истра жи ва ња спро ве де на у Срби ји 
пока зу ју пораст попу лар но сти дру гих 
дуван ских и нико тин ских про из во да. 
Пре ма пода ци ма Европ ског школ ског 
истра жи ва ња о упо тре би пси хо ак тив-
них суп стан ци међу уче ни ци ма у Срби ји 
у 2019. Годи ни, ско ро саки пети уче них 
првих раз ре да сред њих шко ла је бар 
јед ном током живо та про бао елек трон-
ске цига ре те. 
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На осно ву чл. 18. и 19. За ко на о јав ном ин фор ми са њу и ме ди ји ма („Слу жбе ни гла сник РС”, бр. 83/14, 58/15 и 12/16 – ау тен тич но ту ма че ње), Уред бе 
о усло ви ма и кри те ри ју ми ма ускла ђе но сти др жав не по мо ћи у обла сти јав ног ин фор ми са ња (Слу жбе ни гла сник РС бр. 9/22),  Пра вил ни ка о су фи нан-
си ра њу про је ка та за оства ри ва ње јав ног ин те ре са у обла сти јав ног ин фор ми са ња („Слу жбе ни гла сник РС“ број: 16/16, 8/17 и 6/23), Од лу ке о бу џе ту 
оп шти не Те ме рин за 2023. го ди ну (“Слу жбе ни лист оп шти не Те ме рин”, број 27/2022), За кључ ка Оп штин ског ве ћа оп шти не Те ме рин о рас пи си ва њу 
Кон кур са за су фи нан си ра ње про је ка та про из вод ње ме диј ских са др жа ја из обла сти јав ног ин фор ми са ња на те ри то ри ји оп шти не Те ме рин у 2023. 
го ди ни, број:_06-1/23-19-4-01 од 21.02.2023. го ди не и чла на 65. став 1. По слов ни ка Оп штин ског ве ћа Оп шти не Те ме рин ( “Слу жбе ни лист оп шти не 
Те ме рин”, број 15/2020), Оп штин ско ве ће оп шти не Те ме рин, на 101. сед ни ци одр жа ној да на 21.02.2023. го ди не, рас пи су је

КОНКУРС
за су фи нан си ра ње проjеката про из вод ње ме диј ских са др жа ја из обла сти jавног ин фор ми са ња

на те ри то ри ји оп шти не Те ме рин у 2023. го ди ни
I  НА МЕ НА СРЕД СТА ВА И ИЗ НОС

Кон курс се рас пи су је ра ди су фи нан си ра ња про из вод ње ме диј ских са-
др жа ја из обла сти јав ног ин фор ми са ња ко ји до при но се исти ни том, не-
при стра сном, пра во вре ме ном и пот пу ном ин фор ми са њу свих гра ђа на 
оп шти не Те ме рин; по ди за њу ква ли те та ин фор ми са ња осо ба са ин ва ли-
ди те том и при пад ни ка дру гих ма њин ских гру па; за шти ти и раз во ју људ-
ских пра ва и де мо кра ти је;  уна пре ђи ва њу прав не и со ци јал не др жа ве; 
сло бод ном раз во ју лич но сти и за шти ти де це и раз во ју кул тур ног и умет-
нич ког ства ра ла штва; раз во ју обра зо ва ња, укљу чу ју ћи и ме диј ску пи сме-
ност као део обра зов ног си сте ма; раз во ју на у ке, спо р та и фи зич ке кул ту-
ре; за шти ти жи вот не сре ди не и здра вља љу ди; уна пре ђи ва њу ме диј ског 
и но ви нар ског про фе си о на ли зма и оста лих ме диј ских са др жа ја ко ји до-
при но се за до во ља ва њу по тре ба гра ђа на оп шти не Те ме рин за ин фор ма-
ци ја ма и са др жа ји ма из свих обла сти жи во та, без дис кри ми на ци је.
Од лу ком о бу џе ту оп шти не Те ме рин за 2023. го ди ну (“Слу жбе ни лист оп-
шти не Те ме рин”, број 27/2022) опре де ље на су сред ства за су фи нан си ра-
ње про је ка та про из вод ње ме диј ских са др жа ја из обла сти јав ног ин фор-
ми са ња у из но су од 7.500.000,00 ди на ра.
Нај ма њи из нос сред ста ва ко ји се мо же одо бри ти по про јек ту из но си 
50.000,00 ди на ра, а нај ве ћи из нос сред ста ва по про јек ту је 2.500.000,00 
ди на ра.
У скла ду са Уред бом о усло ви ма и кри те ри ју ми ма ускла ђе но сти др жав не 
по мо ћи у обла сти јав ног ин фор ми са ња (“Слу жбе ни гла сник РС”, бр. 9/22, 
у да љем тек сту Уред ба), др жав на по моћ се сма тра ускла ђе ном уко ли ко 
се до де љу је уче сни ку на тр жи шту ко ји се не на ла зи у по ступ ку по вра ћа-
ја др жав не или  de mi ni mis по мо ћи, као и уче сни ци ма на тр жи шту ко-
ји ни су би ли у те шко ћа ма у сми слу Уред бе о усло ви ма и кри те ри ју ми ма 
ускла ђе но сти др жав не по мо ћи за са на ци ју и ре струк ту и ра ње уче сни ка 
на тр жи шту у те шко ћа ма (“Слу жбе ни гла сник РС”, број 62/21) на дан 31. 
де цем бар 2019. го ди не.
Уче сник кон кур са за су фи нан си ра ње про је ка та про из вод ње ме диј ских 
са др жа ја за штам па не ме ди је, ра дио, ин тер нет ме ди је и но вин ске аген-
ци је, ко ји су од ло кал ног знса ча ја и до при но се оства ри ва њу јав ног ин-
те ре са у јав ном ин фор ми са њу, мо же под не ти зах тев за су фи нан си ра ње 
нај ви ше до 80% оправ да них тро шко ва про јек та, док уче сник кон кур са за 
су фи нан си ра ње про је ка та про из вод ње ме диј ских са др жа ја за те ле ви зи ју, 
мо же под не ти зах тев за су фи нан си ра ње нај ви ше до 50% оправ да них тро-
шко ва про јек та про из вод ње ме диј ских са др жа ја ко ји до при но се оства ри-
ва њу јав ног ин те ре са у јав ном ин фор ми са њу.
Оправ да ни тро шко ви су тро шко ви ко ји су на ста ли у ве зи са из ра дом ме-
диј ског са др жа ја, а на ро чи то:
1. про це ње ни бру то тро шко ви за ра да и на кна да ан га жо ва них ли ца на 

про из вод њи ме диј ских са др жа ја;
2. тро шко ви за ку па про сто ра, опре ме, ло ка ци је и дру ге нео п ход не ма те-

ри јал не и не ма те ри јал не имо ви не за по тре бе про из вод ње ме диј ских 
са др жа ја;

3. тро шак упо тре бе соп стве не имо ви не (амор ти за ци ја);
4. тро шко ви уво ђе ња но вих тех но ло ги ја са ци љем уна пре ђе ња услу ге јав-

ног ин фор ми са ња (ди ги та ли за ци ја, при ла го ђа ва ње ме диј ских са др жа-
ја осо ба ма са ин ва ли ди те том и др.);

5. тро шко ви ис тра жи ва ња ма лог оп се га ко ја има ју за циљ бо ље раз у ме-
ва ње на ви ка ко ри шће ња ме ди ја, сте пен ме диј ске пи сме но сти и по ло-
жа ја дру штве но осе тљи вих гру па у ме ди ји ма.

Ако уче сник на тр жи шту, по ред из ра де кон крет ног ме диј ског са др жа ја 
оба вља и дру ге де лат но сти у ве зи са из ра дом ме диј ског са др жа ја или 
исто вре ме но про из во ди ви ше ме диј ских са др жа ја ко ри шће њем или ан-
га жо ва њем истих ре сур са (нпр. Људ ских, ма те ри јал них или не ма те ри јал-
них), у оправ да ни тро шак ула зи сра змер ни удео у за јед нич ким тро шко-
ви ма про дук ци је.

Сра змер ни удео у за јед нич ким тро шко ви ма об ра чу на ва се на осно ву 
тр жи шне це не упо тре бе ре сур са или на дру ги при го дан на чин ко јим се 
омо гу ћа ва из ра чу на ва ње уде ла у за јед нич ким тро шко ви ма.
Оправ да ним тро шко ви ма, не сма тра ју се тро шко ви из да ва штва, тро шко-
ви ди стри бу ци је и тро шко ви про мо ци је.
У скла ду са чла ном 16. став 1. тач ка 4. За ко на о јав ном ин фор ми са њу и 
ме ди ји ма (“Сл. гла сник РС”, бр. 83/14, 58 /15 и 12/16-ау тен тич но ту ма-
че ње, у да љем тек сту: За кон) и Уред бом, оства ри ва ње јав ног ин тер са у 
обла сти јав ног ин фор ми са ња оства ру је се су фи нан си ра њем про је ка та. 
Ко ри сник др жав не по мо ћи је у оба ве зи да до ста ви из ја ву ко јом до ка зу је 
да про је кат не мо же ре а ли зо ва ти на дру ги на чин, без по мо ћи др жа ве, 
од но сно суб вен ци јом, у скла ду са За ко ном.
Ко ри сни ци др жав не по мо ћи за про из вод њу ме диј ских са др жа ја у штам-
па ном и ди ги тал ном фор ма ту мо гу би ти ми кро, ма ла и сред ња прав на 
ли ца и пред у зет ни ци.
Сред ства до де ље на уче сни ци ма на кон кур су не сме ју до при не ти по ве-
ћа њу основ них сред ста ва ко ри сни ка, од но сно про ши ре њу по сто је ћих 
де лат но сти, ни ти об је ди ња ва њу ме ди ја (ме диј ска кон це тра ци ја) и осни-
ва њу и/или ре ги стро ва њу но вих уче сни ка на тр жи шту док се сред ства не 
сме ју ко ри сти ти за дру ге на ме не, а на ро чи то про из вод њу дру гих ме диј-
ских са др жа ја (пре ли ва ње сред ста ва).

II  ПРА ВО УЧЕ ШЋА
На кон кур су мо же уче ство ва ти:
1. из да вач ме ди ја чи ји ме диј је упи сан у Ре ги стар ме ди ја у Аген ци ји за 

при вред не ре ги стре, уко ли ко се ме диј ски са др жај еми ту је/ди стри бу-
и ра на те ри то ри ји оп шти не Те ме рин;

2. прав но ли це, од но сно пред у зет ник ко ји се ба ви про из вод њом ме диј-
ских са др жа ја и ко ји при ло жи до каз да ће су фи нан си ран ме диј ски са-
др жај би ти ре а ли зо ван пу тем ме ди ја ко ји је упи сан у Ре ги стар ме ди ја 
и еми ту је се на те ри то ри ји оп шти не Те ме рин.

Пра во уче шћа на Кон кур су не ма ју из да ва чи ко ји се фи нан си ра ју из јав-
них при хо да.
Пра во уче шћа на Кон кур су не ма ју ли ца ко ја су у прет ход ном пе ри о ду до-
би ла сред ства на ме ње на про јект ном су фи нан си ра њу, а ни су у уго во ром 
пред ви ђе ном ро ку и у про пи са ној фор ми под не ла на ра тив ни и фи нан-
сиј ски из ве штај о ре а ли за ци ји про јек та, као и ли ца за ко ја се утвр ди да 
су сред ства не на мен ски трошилa.
Уче сник Кон кур са мо же кон ку ри са ти са мо са jедним проjект ом.
 Из да вач ви ше ме ди ја има пра во уче шћа на Кон кур су с јед ним про јек том 
за сва ки ме диј.

 III  КРИ ТЕ РИ ЈУ МИ ЗА ОЦЕ НУ ПРО ЈЕ КА ТА
Кри те ри ју ми на осно ву ко јих ће се оце њи ва ти про јек ти при ја вље ни на 
кон курс су:
1. Ме ра  у ко јој је пред ло же на про јект на ак тив ност по доб на да оства ри 
јав ни  ин те рес у обла сти јав ног ин фор ми са ња:
1.1.  Зна чај про јек та са ста но ви шта:
∗ оства ри ва ња јав ног ин те ре са у обла сти јав ног ин фор ми са ња;
∗ оства ри ва ње на ме не кон кур са;
∗ ускла ђе но сти про јек та са ре ал ним про бле ми ма, по тре ба ма и при о ри-

те ти ма циљ них гру па;
∗ иден ти фи ко ва них и ја сно де фи ни са них по тре ба циљ них гру па;
∗ за сту пље но сти ино ва тив ног еле мен та у про јек ту и но ви нар ско ис тра-

жи вач ког при сту па.
1.2.  Ути цај и из во дљи вост са ста но ви шта:
∗ ускла ђе но сти пла ни ра них ак тив но сти са ци ље ви ма, оче ки ва ним ре-

зул та ти ма и по тре ба ма  циљ них гру па;
∗ сте пе на ути ца ја про јек та на ква ли тет ин фор ми са ња циљ не гру пе;
∗ мер љи во сти ин ди ка то ра ко ји омо гу ћа ва ју пре ће ње ре а ли за ци је про-

јек та;
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∗ раз ра ђе но сти и из во дљи во сти пла на ре а ли за ци је про јек та;
∗ сте пе на раз вој не и фи нан сиј ске одр жи во сти про јек та (по зи тив ни 

ефек ти про јек та на ста вља ју се на кон што се окон ча по др шка).
1.3.  Ка па ци те ти са ста но ви шта:
∗ сте пе на ор га ни за ци о них и упра вљач ких спо соб но сти пред ла га ча про-

јек та;
∗ нео п ход них ре сур са за ре а ли за ци ју про јек та;
∗ струч них и про фе си о нал них ре фе рен ци пред ла га ча про јек та, ко је од-

го ва ра ју пред ло же ним ци ље ви ма и ак тив но сти ма про јек та.
1.4. Бу џет и оправ да ност тро шко ва са ста но ви шта:
∗ пре ци зно сти и раз ра ђе но сти бу џе та про јек та, ко ји по ка зу је ускла ђе-

ност пред ви ђе ног тро шка са про јект ним ак тив но сти ма;
∗ еко ном ске оправ да но сти пред ло га бу џе та у од но су на циљ и про јект-

не ак тив но сти.
2. Ме ра пру жа ња ве ће га ран ци је при вр же но сти про фе си о нал ним и 
етич ким ме диј ским стан дар ди ма:
1. да ли су уче сни ку кон кур са из ре че не ме ре од стра не др жав них ор га-

на,  ре гу ла тор них те ла или те ла са мо ре гу ла ци је у по след њих го ди ну 
да на, због кр ше ња про фе си о нал них и етич ких стан дар да (по дат ке 
при ба вља струч на слу жба од Ре гу ла тор ног те ла за елек трон ске ме-
ди је, за елек трон ске ме ди је, а од Са ве та за штам пу, за штам па не и 
он лајн ме ди је);

2. до каз о то ме да су на кон из ри ца ња ка зни или ме ра пред у зе те ак тив-
но сти ко је га ран ту ју да се сли чан слу чај не ће по но ви ти.

Бли жи кри те ри ју ми за оце њи ва ње про је ка та су:
1. да је про је кат од по себ ног зна ча ја за ин фор ми са ње ста нов ни штва на 

те ри то ри ји оп шти не Те ме рин;
2. ме ра у ко јој про је кат до при но си очу ва њу срп ског на ци о нал ног и кул-

тур ног иден ти те та и jезика;
3. ак ту ел ност те ме и до ступ ност ве ћем бро ју ко ри сни ка;
4. ме ра у ко јој про је кат до при но си бо љој ин фор ми са но сти осо ба са ин-

ва ли ди те том и при пад ни ка на ци о нал них ма њи на;
5. ме ра у ко јој пред ло же ни про је кат до при но си уна пре ђе њу положаjа 

и рав но прав но сти од ре ђе них дру штве них гру па: ма ло лет ни ка, же на, 
ста рих, еко ном ски и сoцијално угро же них дру штве них гру па, при пад-
ни ка ЛГБТ по пу ла ци је, итд.;

6. ме ра у ко јој про је кат до при но си уна пре ђе њу ме диј ске пи сме но сти и 
род не рав но прав но сти.

IV  РО КО ВИ
При ја ве на кон курс под но се се у ро ку од  28.02.2023. го ди не до 
14.03.2023. го ди не.
 Од лу ка о рас по де ли сред ста ва до но си се нај ка сни је у ро ку од 90 да на 
од да на за кљу че ња кон кур са.

V  ДОКУМЕНТАЦИЈA
Уче сник кон кур са је оба ве зан да до ста ви:
1. По пу њен и ове рен при јав ни Обра зац 1 за уче шће на кон кур су, у че ти-

ри при мер ка. Обра зац се пре у зи ма са сај та оп шти не Те ме рин www.
te me rin.rs  -ру бри ка кон кур си и огла си:
o Обра зац 1 – при ја ва: по пу њен пред лог про јек та и
o Обра зац 1 – та бе ла: по пу њен бу џет про јек та.

2. Ко пи је сле де ћих до ку ме на та у јед ном при мер ку:
o По твр да На род не бан ке Ре пу бли ке Ср би је да не ма еви ден ти ра не 

осно ве и на ло ге у при нуд ној на пла ти (да не ма бло ки ран ра чун), ко ја 
ни је ста ри ја од да ту ма рас пи си ва ња кон кур са;

o Ре ше ње о ре ги стра ци ји из Ре ги стра ме ди ја ко ји се во ди у Аген ци ји 
за при вред не ре ги стре, са по да ци ма упи са ним у скла ду са За ко ном о 
јав ном ин фор ми са њу и ме ди ји ма (у об зир се не ће узи ма ти ре ше ње 
о ре ги стра ци ји из Ре ги стра јав них гла си ла у Аген ци ји за при вред не 
ре ги стре);

o До зво ла за еми то ва ње ра дио и/или ТВ про гра ма из да та од Ре гу ла тор-
ног те ла за елек трон ске ме ди је;

o Ове ре на изjава/са гла сност ме ди ја (или ви ше њих) да ће про грам-
ски садржаj би ти еми то ван/об ја вљен у том ме ди ју (оба ве зно са мо 
за прав на ли ца и пред у зет ни ке ко ји се ба ве про из вод њом ме диј-
ских са др жа ја и ко ји су ре ги стро ва ни за продукциjу телевизиjског и 
радиjског про гра ма);

o Пот пи са на из ја ва уче сни ка  да се не на ла зи у по ступ ку по вра ћа ја 
др жав не или de mi ni mis по мо ћи, као и да ни су би ли у те шко ћа ма, 
у скла ду са Уред бом о усло ви ма и кри те ри ју ми ма ускла ђе но сти др-
жав не по мо ћи за са на ци ју и ре струк ту и ра ње уче сни ка на тр жи шту у 
те шко ћа ма (“Слу жбе ни гла сник РС”, број 62/21) на дан 31. де цем бар 
2019. го ди не;

o Пот пи са на из ја ва уче сни ка да про је кат не мо же ре а ли зо ва ти на дру ги 
на чин, без по мо ћи др жа ве, од но сно суб вен ци јом;

o Пот пи са на из ја ва уче сни ка на кон кур су о то ме да ли је уче сни ку за 
исти про је кат већ до де ље на др жав на по моћ или de mi ni mis по моћ у 
те ку ћој фи скал ној го ди ни и по ком осно ву, за штам па не ме ди је, ра-
дио, ин тер нет ме ди је и но вин ске аген ци је;

o Пот пи са на из ја ва уче сни ка на кон кур су о то ме да ли је уче сни ку за 
исти про је кат већ до де ље на др жав на по моћ или de mi ni mis по моћ у 
те ку ћој фи скал ној го ди ни и по ком осно ву, за про из вод њу ме диј ских 
са др жа ја за те ле ви зи ју;

o Ви зу ел ни при каз пред ло же ног ме диј ског са др жа ја (треј лер, при ме-
рак но ви на, џингл и сл).

VI  ПО ЗИВ ЗА УЧЕ ШЋЕ У РА ДУ КО МИ СИ ЈЕ
По зи ва ју се но ви нар ска и ме диј ска удру же ња, ре ги стро ва на нај ма ње 
три го ди не пре да ту ма рас пи си ва ња кон кур са да пред ло же чла но ве 
кон курс не ко ми си је.
Уз пред лог за чла на ко ми си је, при ла же се и до каз о ре ги стра ци ји удру-
же ња у Ре ги стру удру же ња.
По зи ва ју се и ме диј ски струч ња ци за ин те ре со ва ни за уче шће у ра ду 
ко ми си је, да пи са ним пу тем пред ло же чла но ве ко ми си је Оп штин ској 
упра ви оп шти не Те ме рин-Оде ље њу за оп шту упра ву, дру штве не де лат-
но сти и јав не слу жбе, адре са: Но во сад ска 326, 21235 Те ме рин. Уз пред-
лог за чла на ко ми си је по треб но је до ста ви ти и крат ке би о гра фи је.
Пред ло зи за чла но ве ко ми си је до ста вља ју се у ро ку од 20 да на од да на 
об ја вљи ва ња Кон кур са  на ин тер нет стра ни ци оп шти не www.te me rin.rs .
Пред ло же на ли ца не сме ју би ти у су ко бу ин те ре са ни ти оба вља ти јав ну 
функ ци ју, у скла ду са пра ви ли ма о бор би про тив ко руп ци је.

VII НА ЧИН ПРИ ЈА ВЉИ ВА ЊА
Кон курс се об ја вљу је у “Слу жбе ном ли сту оп шти не Те ме рин”, на зва нич-
ној ин тер нет стра ни ци оп шти не  www.te me rin.rs - ру бри ка кон кур си и 
огла си и у  ли сту “На ше но ви не” и  “Te me ri ni Újság”.
Кон курс и Обра зац за при ја ву до ступ ни су на сај ту оп шти не Те ме рин, 
www.te me rin.rs , где су ви дљи ви и до ступ ни све вре ме тра ја ња кон кур са.
При ја ве про је ка та сла ти на адре су: Оп шти на Те ме рин – Оп штин ска 
упра ва Те ме рин-Одељењe за оп шту упра ву, дру штве не де лат но сти и 
јав не слу жбе , ул. Но во сад ска 326, 21235 Те ме рин, са на зна ком: „За Кон-
курс за су фи нан си ра ње проjеката про из вод ње ме диј ских са др жа ја из 
обла сти jавног ин фор ми са ња на те ри то ри ји оп шти не Те ме рин у 2023. 
го ди ни”.
При ја ве ко је стиг ну ван про пи са ног ро ка или на по гре шном обра сцу, 
не ће би ти раз ма тра не.
Ре ше ње о рас по де ли сред ста ва по рас пи са ном кон кур су, би ће 
обjављено на ин тер нет стра ни ци оп шти не Те ме рин www.te me rin.rs  и 
до ста вље но свим уче сни ци ма кон кур са у елек трон ској фор ми.

VI II ЗА ШТИ ТА ПО ДА ТА КА О ЛИЧ НО СТИ
Сви по да ци о лич но сти ко ји бу ду до ста вље ни Оп штин ској упра ви Те ме-
рин би ће об ра ђи ва ни ис кљу чи во у свр ху уче шћа у јав ном по зи ву, а у 
скла ду са За ко ном о за шти ти по да та ка о лич но сти.
При ступ лич ним по да ци ма има ће са мо овла шће на ли ца Оп штин ске 
упра ве Те ме рин ко ја су оба ве за на на чу ва ње по вер љи во сти по да та ка о 
лич но сти и не ће их от кри ва ти тре ћој стра ни осим ако је то нео п ход но у 
свр ху кон тро ле по ступ ка спро во ђе ња јав ног по зи ва или ре ви зи је.
Оп штин ска упра ва Те ме рин чу ва ће по дат ке о лич но сти у ро ку пред ви-
ђе ним за ко ном уз при ме ну од го ва ра ју ћих тех нич ких, ор га ни за ци о них 
и ка дров ских ме ра.
Ли ца чи ји се по да ци об ра ђу ју има ју пра во на при ступ, ис прав ку и бри-
са ње сво јих по да та ка, пра во на огра ни че ње об ра де сво јих по да та ка, 
пра ва на при го вор и пра во на при ту жбу По ве ре ни ку за ин фор ма ци је од 
јав ног зна ча ја и за шти ту по да та ка о лич но сти.
За уче шће на јав ном по зи ву, Ва ша је за кон ска оба ве за да нам да те Ва ше 
лич не по дат ке, тач не и пот пу не. У су прот ном не ће те мо ћи да оства ри те 
Ва ше пра во уче шћа.

РЕ ПУ БЛИ КА СР БИ ЈА
АП ВОЈ ВО ДИ НА
ОП ШТИ НА ТЕ МЕ РИН
ОП ШТИН СКО ВЕ ЋЕ
БРОЈ:06-1/23-19-4-01
ДА НА:21.02.2023.го ди не
Т Е М Е Р И Н

ПРЕД СЕД НИК ОП ШТИ НЕ
МЛА ДЕН ЗЕЦ
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У позо ри шној сали Кул тур ног цен тра 20. фебру а ра одр жа на
мађар ска музич ка ради о ни ца „Како је било у вре ме наших пре да ка“

МУЗИ КОМ ПРО ТИВ ЗАБО РА ВА
– Циљ ради о ни це упо зна ва ње и очу ва ње мађар ских народ них оби ча ја, инстру ме на та, песме и 

ига ра – У про гра му уче ство ва ли нижи раз ре ди ОШ „Кокаи Имре“ – Тема часа народ ни пра зник Фар-
шанг

Пово дом Фар шанг-кар не ва ла, 
ансамбл народ не музи ке вој во-
ђан ских Мађа ра „Фокош“ у 

сарад њи са Бала жом Чеса ком и Ани-
ком Кор чик Чесак из Бече ја, 20. фебру-
а ра у позо ри шној сали Кул тур ног цен-
тра „Луки јан Мушиц ки“ одр жао је 
музич ка ради о ни ца под нази вом „Како 
је било у вре ме наших пре да ка“. Циљ 
фол клор ног часа је упо зна ва ње мађар-
ских народ них оби ча ја, инстру ме на та, 
песме и ига ра. 

У про гра му су уче ство ва ли уче ни ци 
нижих раз ре да Основ не шко ле „Кокаи 
Имре“, а нај мла ђи су на часу могли да 
се упо зна ју са музи ком, инстру мен ти-
ма, песма ма, игра ма који дати ра ју из 
дав ни на.

Музи ка пред ста вља јед ну од нај ра-
зви је ни јих дру штве них актив но сти. 
Она се мења у скла ду са про ме на ма у 

дру штву. Тако и музич ки инстру мен ти 
дожи вља ва ју про ме не, усло вље не 
про ме ном њихо ве уло ге у дру штву. 
Мла де гене ра ци је иду сво јим прав-
цем, путем сво је савре ме но сти. Неки 
од њих обна вља ју сво је коре не, репро-
ду ку ју инстру мен тал ни и музич ки 
живот из прет ход них вре ме на и наста-
вља ју тра ди ци ју. 

Вре ме ном, тра ди ци о нал ни музич ки 
инстру мен ти све више неста ју и пола ко 
усту па ју место савре ме ни јим, нови јим.
Упра во, свр ха ових музич ких ради о ни-
ца је да при бли жи новим гене ра ци ја ма 
инстру мен те, песме и игре из дав ни на. 
Те се тако кроз игру и песму, про вла че 
оби ча ји из дав них вре ме на јед ног 
наро да.

Језик и кул ту ра је бла го, које један 
народ из гене ра ци је у гене ра ци ју 
насле ди, које тре ба да се негу је, сачу ва 

и пре да буду ћим гене ра ци ја ма, а како 
каже орга ни за тор у вој во ђан ској мре-
жи мађар ске Куће зави ча ја Балаж 
Чесак, циљ им је да од забо ра ва сачу-
ва ју оби ча је који се све мање при ме-
њу ју.

– Про шле годи не смо поче ли да 
орга ни зу је мо ради о ни це за децу, за 
основ це и за обда ни шта, у који ма им 
при ка зу је мо зави ча је наших пре да ка, 
одно сно оби ча је коју су током годи на 
засту пље ни, а делом су забо ра вље ни. 
Циљ ових деша ва ња је да деца виде 
како је то изгле да ло нека да дав но. За 
вре ме пра зни ка током целе годи не 
смо има ли неке оби ча је које сад више 
толи ко не прак ти ку је мо. Данас смо 
при ка за ли како је то било за вре ме 
Фар шан га – дода је Часак.

Тра ди ци ја јед ног наро да бога та је и 
неис црп на ризни ца коју тре ба откри-
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ва ти и од забо ра ва сачу ва ти. Оби ча ји 
се пре но се са коле на на коле но, и тако 
се чува иден ти тет јед ног наро да. Пре-
ма речи ма Часа ка, само ако позна је мо 
и негу је мо сво ју кул ту ру, може мо да 
про на ђе мо и сво је место у све ту.

– Моја пору ка мла ди ма је да је 
важно да позна је мо сво ју кул ту ру, као 

и кул ту ру нашег окру же ња. Само тако 
може мо да нађе мо свој место у све ту, 
у сва ко днев ном живо ту, да зна мо ода-
кле поти че мо, који су ти важни ји 
момен ти, тре ну ци деша ва ња у нашем 
живо ту. Не мора мо тога да се држи мо 
у модер ном све ту, али важно да позна-
је мо те оби ча је и да зна мо о чему се 

ради при поме ну Фар шан га, Ускр са, 
Божи ћа... – набра ја Часак. 

Тра ди ци ја и оби ча ји у живо ту јед ног 
наро да, поред јези ка и рели ги је, веро-

ват но нај пре суд ни је ути чу на ства ра ње 
и очу ва ње етнич ког иден ти те та те 
зајед ни це, а коли ко је чува ње оби ча ја 
зна чај но за сва ку зајед ни цу нај бо ље 
гово ри изре ка “боље земљу про да ти, 
него оби чај изгу би ти”. Добро дру штво, 
љубав пре ма игри и свом наро ду, као и 
честа путо ва ња, су само нека од обе-
леж ја ове врсте умент но сти и хоби ја.

С. К.

ПОКЛА ДЕ (ФАР ШАНГ)
ПОКЛА ДЕ су народ ни пра зник 

Сло ве на, а код Мађа ра се зове Фар-
шанг. Њего ви коре ни су паган ски и 
веза ни за обе ле жа ва ње кул та Сун ца 
и дола ска про ле ћа. Данас се покла-
де углав ном везу ју за поче так хри-
шћан ског обе ле жа ва ња вели ког 
поста уочи Ускр са. Покла де се обич-
но сма тра ју за вре ме нео б у зда ног 
ужи ва ња у хра ни, пићу и про сла ва-
ма под маска ма, позна тим као кар-
не вал. Покла де су зад њи дан пред 
поче так сва ког од чети ри вели ка 
поста. А цела сед ми ца пред покла-
де се зове бела или тра па ва неде ља.
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Свети Трифун, Свети Валентин или Дан заљубљених?

Ко ји пра зник се обе ле жа ва
14. фе бру а ра?

Сва ке го ди не, 14. фе бру а ра, у 
Ср би ји се ја вља ди ле ма да ли се 
пра зну је Све ти Три фун, Све ти 

Ва лен тин или се про сла вља Дан за љу-
бље них.

Тог да на Срп ска пра во слав на цр ква и 
вер ни ци сла ве Све тог Три фу на, ко ји се 
сма тра за штит ни ком ви но гра да и чу ва-
рем усе ва. Са дру ге стра не, вер ни ке 
ка то лич ке ве ро и спо ве сти 14. фе бру ар 
асо ци ра на Све тог Ва лен ти на.

Пре ма исто риј ским по да ци ма, оба 
све ти те ља жи ве ла су у истом пе ри о ду, 
у тре ћем ве ку но ве ере. За Све тог Три-
фу на ве зу је се пре да ње да је по се до-
вао ис це ли тељ ске мо ћи и по стао 
по знат у на ро ду по то ме што је из ле чио 
ћер ку рим ског ца ра Гор ди ја у Ма лој 
Ази ји. На кон што је на власт до шао цар 
Де ци је, про го ни тељ хри шћа на, Све ти 
Три фун је по гу бљен 14. фе бру а ра 250. 
го ди не, јер ни је хтео да се од рек не 
сво је ве ре. Срп ска пра во сла вна цр ква, 
сход но то ме, сла ви Све тог Три фу на као 
ве ли ко му че ни ка ко ји је стра дао за хри-
шћан ску ве ру, док су по је ди не по ро ди-
це узе ле овог све ти те ља као кр сну сла-
ву и за штит ни ка свог до ма.

У за пад ном де лу Рим ског цар ства, у 
вре ме Све тог Три фу на, жи вео је Све ти 

Ва лен тин, епи скоп и му че ник. За ње га 
по сто ји ве ро ва ње да је по гу бљен 14. 
фе бру а ра 269. го ди не, јер је тај но вен-
ча вао рим ске вој ни ке, упр кос што је по 
на ред би та да шњег ца ра Кла у ди ја, то 

би ло стро го за бра ње но. Све ти Ва лен-
тин про сла вљао се све до 1969. го ди не, 
на кон че га је из бри сан из ка то лич ког 
ка лен да ра.

Ако се из у зме вер ска осно ва, 14. 

фе бру ар се гло бал но про сла вља као 
пра зник – Дан за љу бље них. Оби чај да 
се у овом пе ри о ду, по ло ви ном фе бру а-
ра, сла ви пра зник љу ба ви по ти че још 
из вре ме на ан тич ке Грч ке и Ри ма, ка да 
су сла вље на бо жан ства плод но сти и 
за штит ни ци бра ка.

Дан за љу бље них по чео је да се обе-
ле жа ва, пре све га, због тр го вач ких 
ком па ни ја ко је су же ле ле да про да ју 
што ви ше че стит ки, бом бо ње ра, ви на и 
дру гих по кло на. Вре ме ном, по стао је 
гло бал ни фе но мен, рас про стра њен и 
по пу ла ран у све ту, а од 2000-их го ди на 
за хва тио је и Ср би ју.

Да ли и ка ко на ши су гра ђа ни обе ле-
жа ва ју 14. фе бру ар и шта ми сле о Да ну 
за љу бље них, пи та ли смо вер ни ке пра-
во слав не и ка то лич ке ве ро и спо ве сти.

– Мо ја по ро ди ца 14. фе бру а ра као 
кр сну сла ву сла ви Све тог Три фу на, а с 
об зи ром на то да се ми ба ви мо по љо-
при вре дом, овај све тац је ујед но 
за штит ник на шег до ма, има ња и усе ва. 
Не при да јем зна ча ја Да ну за љу бље-
них, ми слим да се он обе ле жа ва у 
ко мер ци јал не свр хе – каже је дан наш 
су гра ђа нин.

– Све ти Ва лен тин ни је цр кве ни пра-
зник, али ми га сла ви мо као Дан за љу-

ДАН ЗА ЉУ БЉЕ НИХ 
КАО „ВА ЛЕН ТИ НО ВО“
ДАН за љу бље них се да нас нај че-

шће ве зу је за Све тог Ва лен ти на, па 
се че сто на зи ва и „Ва лен ти но во“. На 
основ ну ле ген де, Ва лен тин је пред 
крај свог жи во та, док је био у там-
ни ци, по ка зао љу бав пре ма јед ној 
сле пој же ни, да ру ју ћи јој цвет и 
опро штај но пи смо за до бро ту ко ју 
му је по ка за ла док је био за ро бљен, 
а ка да је при ми ла пи смо, де вој ка је 
про гле да ла. Прет по ста вља се да је 
упра во због ове ле ген де, Све ти 
Ва лен тин по ве зан са пра зни ком – 
Да ном за љу бље них.
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ПРА ВА РЕЧ Пише: Мило ван Бала бан

Еди Ра ма у
срп ском Ца ри гра ду

Пот ка ља ја, цен трал но је згро ста-
рог гра да и срп ска че тврт до ра та, 
сме ште на на па ди ни бр да чи ји врх 

кра си ста ра твр ђа ва, ме сто је где се ни-
су раз ли ко ва ле при ват не ку ће од цр ка-
ва и цр кви шта, где је жи вот све тов ни и 
са крал ни био го то во сје ди њен, где чак 
и ко му ни зам ду хом ни је про дро у ду ше 
срп ског град ског ста нов ни штва. На Пот-
ка ља ји је, се ћа ју се да нас мно ги, у вре ме 
најв тр ђег ко му ни зма че сто ше тао епи-
скоп Па вле (бу ду ћи па три јарх) и де лио 
де ци бом бо не, али што је ва жни је сво-
јим ра дом чу вао све то сав ски дух и хо мо-
ге ност срп ске за јед ни це у гра ду. Да нас 
је то ме сто из град ње но вих ал бан ских 
стам бе них обје ка та. Ипак, упр кос то ме, 
жи вот ни дух не ка да шњег гра да жи ви 
ма кар у ср ци ма три де се так Ср ба ре ше-
них да за јед но са сво јим об но вље ним 
све ти ња ма све до че ау тен тич ни дух Ду-
ша но вог пре сто ног гра да. По га ђа те, за-
ви ри ли смо у ду шу срп ског Ца ри гра да 
– При зре на, цар ског гра да на Би стри ци.

Бо го ро ди ца Ље ви шка, ко ју је са гра дио 
краљ Ми лу тин, са бор ни храм по све ћен 
Св. Ве ли ко му че ни ку Ђор ђу, цр ква Св. 
Спа са по диг ну та у XIV ве ку, Бо го сло ви ја 
Св. Ки ри ла и Ме то ди ја по диг ну та 1871., 
Ду ша но ви Св. Ар хан ге ли, те цр ква Све-
те Не де ље, у са мом на се љу Пот ка ља ја, 
са мо су не ки од пре ко три де сет хра мо-
ва гра да на Би стри ци, све до ка исто ри је 
и ду ха При зре на пре тра гич них до га ђа ја 
из 1999. и мар тов ског по гро ма из 2004. 
(об но вље ни и да нас пред ста вља ју ду-
хов не те ме ље - ду шу гра да). Би ло их је 
у вре ме ца ра Ду ша на ка жу не ко ли ко сто-
ти на, али су Тур ци не ке, као Ље ви шку, 
пре тво ри ли у Џа ми је, а мно ге сру ши ли, 
као ма на стир Св. Ар хан ге ла, чи јим су ка-
ме ном из гра ди ли Си нан-па ши ну џа ми ју 
у цен тру гра да. Ипак у вре ме ви ше ве-
ков не тур ске пре вла сти град је жи вео, а 
у ње га су се вре ме ном, а на ро чи то по сле 
се о бе Ср ба по че ли до се ља ва ти и Ал бан-
ци. Гра ди ли су Тур ци сво је са крал не и 
све тов не објек те, што је уз ве ли ко срп-
ско-пра во слав но на сле ђе, по твр ђи ва ло 
мул ти ет нич ност и мул ти ре ли ги о зност 
При зре на.

Не дав но је овај град, срп ску цар ску 
пре сто ни цу, да нас на се ље ну пре те жно 
Ал бан ци ма, уз знат ну тур ску и бо шњач-
ку ма њи ну, по се тио ал бан ски пре ми јер 
Еди Ра ма. При зрен вам увек пру жа по-
себ но за до вољ ство. Ал бан ска исто ри-
ја се увек осе ћа у ва зду ху ко ји уди ше те 
и љу ди има ју ве о ма до бру енер ги ју где 
год да по гле да те, за па жа ња су ко је је 

ал бан ски пре ми-
јер за бе ле жио на 
феј сбу ку. За и ста је 
за ни мљи во рас ту-
ма чи ти шта у При-
зре ну под се ћа на 
ал бан ску исто ри ју, 
ка да, ко ли ко је по зна то, ни је дан спо ме-
ник кул ту ре до кра ја XX ве ка (ко ји су пре 
све га срп ски, али и тур ски) ни су по ди гли 
Ал бан ци.

На са мом кра ју XX ве ка, те тра гич не 
1999., ви ше од 12 000 При зре на ца оста-
ви ли су сво ја ог њи шта и цр кве (што је 
уства ри јед но) и кре ну ли за вој ском пут 
цен трал не Ср би је, оста вља ју ћи за со бом 
по ру ше не ку ће. У мар тов ском по гро-
му ал бан ски екс тре ми сти (тач но ре кох 
екс тре ми сти, јер при зрен ски Ал бан ци и 
да нас по све до че њу Ср ба из При зре на 
до брим де лом жа ле због ово га, жа ле за 
не ка да шњим ду хом гра да), до вр ша ва ју-
ћи 1999. за по че ти по сао, спа ли ли су све 
што је срп ско. Стра да ло је чи та во на се-
ље Пот ка ља ја са го то во свим пра во слав-
ним цр ква ма, све до ци ма срп ског и ду-
хов но-цар ског ка рак те ра гра да (об но ва 
ових хра мо ва је спре чи ла да град оста не 
без сво је ду ше). Ово је са мо су ро во фи-
на ле јед ног про це са ко ји, ка ко по ка зу ју 
по пи си из тур ског цар ства, тра је ве ко ви-
ма, све до че ћи ми рис ал бан ске исто ри је 
у ва зду ху.

Пре вла ђу ју ћи ми рис, ко ји не ће (а 
ваљ да и не мо же) да при зна Еди 
Ра ма уства ри је за дах ет нич ког 

чи шће ња, ко ји ни су по чи ни ли то ком 
ве ко ва кул ти ви са ни Ал бан ци, већ упра-
во тво р ци и иде о ло зи ве ли ке Ал ба ни је. 
Ко ли ка је фи нал но ет нич ко чи шће ње 
тра ге ди ја за При зрен го во ри и је дан та-
да шњи, упе ча тљив до га ђај. Са вре ме ни 
при зрен ски Тур чин, све док ди вља штва 
ал бан ских екс тре ми ста из 2004., пла као 
је у при пра ти спа ље не Бо го ро ди це Ље-
ви шке ис под оскр на вље ног нат пи са на 
арап ском је зи ку Зе ни ца ока мог гне здо 
је ле по те тво је, сти хо ва пер сиј ског пе-
сни ка Ха фи за уре за них на фре ска ма од 
стра не не по зна тог арап ског пу то пи сца. 
Ље ви шка, као и При зрен су, што ис ку-
ство по твр ђу је, у зе ни ци срп ског (а Бо-
га ми и тур ског) ока гне здо ле по те, док 
у зе ни ца ма ока Еди ја Ра ме и оних ко ји 
су па ли ли ду шу гра да ле по та При зре на 
и ње го вих ста рих хра мо ва не ста ну је, те 
не ма ју пра во да без о бра зно при сва ја ју 
и ал ба ни зу ју исто ри ју и ду шу гра да на 
Би стри ци – исто ри ју и ду шу срп ског Ца-
ри гра да.

бље них, па га зо ве мо „Ва лен ти но во“. 
Код нас Ма ђа ра 14. фе бру ар је и имен-
дан Ба лин та, ко ји та ко ђе обе ле жа ва мо 
и про сла вља мо – об ја сни ла је су гра-
ђан ка.

З. Бјекић

НА РОД НА ВЕ РО ВА ЊА 
ЗА СВЕ ТОГ ТРИ ФУ НА
КУЛТ Све тог Три фу на је ве о ма 

раз ви јен у срп ским кра је ви ма. Сла-
ве га по себ но ви но гра да ри, а по сто-
ји оби чај да се по до ла ску у ви но-
град 14. фе бру а ра сим бо лич но оре-
зу је ви но ва ло за. Го сти о ни ча ри 
та ко ђе сла ве овог све ти те ља, јер и 
њи ма за ви си ка ква ће би ти го ди на 
од ро да гро жђа, ко ли ко ће би ти 
ви на и ка квог ће би ти ква ли те та.

У на ро ду су, у за ви сно сти од вре-
мен ских усло ва, на пра зник Све тог 
Три фу на „пред ска зи ва ли“ ка ква ће 
би ти го ди на: ако тог да на па да снег 
или ки ша, зна чи да ће би ти ки шна и 
род на го ди на, а уко ли ко је ве дро, 
би ће су шна и не род на. Све ти Три-
фун се сма трао и чу ва рем би ља, па 
се ве ро ва ло да 14. фе бру а ра сти же 
про ле ће и при ро да по чи ње да се 
бу ди.
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У гале ри ји Кул тур ног цен тра отво ре на изло жба етно ло шких пред ме та 
„Жен ска етно при ча“ колек ци о нар ке Све тла не  Тол ма че ве

ОСВРТ НА ТРА ДИ ЦИ О НАЛ НА 
ЖЕН СКА ЗАНИ МА ЊА

Изло жбу отво ри ла Све тла на Чавић, пред сед ни ца Удру же ња пред у зет ни ца Вој во ди не – Укуп но 106 
пред ме та изло же но, пре сли це, кува ри це и паф те – Постав ка је отво ре на до 28. фебру а ра

Прва само стал на изло жба етно ло-
шких пред ме та „Жен ска етно при-
ча“ колек ци о нар ке Све тла не  Тол-

ма че ве отво ре на је 10. фебру а ра у гале-
ри ји Кул тур ног цен тра „Луки јан Мушиц-
ки“ у Теме ри ну. Изло жбу је све ча но отво-
ри ла пред сед ни ца Удру же ња пред у зет ни-
ца Вој во ди не Све тла на Чавић, а публи ци 
се обра ти ла и колек ци о нар ка.

– Moрам прво да истак нем да сам увек 
на стра ни жена. Неко каже феми нист ки-
ња, ја лич но ту реч не волим, али сма трам 
да смо попри лич но скрај ну те у дру штву. 
Зад њих осам годи на борим се за жен ска 
пра ва, тако што идем по пија ца ма и ску-
пљам ста ре ства ри које су ми лепе за око. 
Нисам нешто мно го раз ми шља ла о исто-
ри ји, већ су ми у гла ви биле само жене и 
шта су оне ради ле у про шло сти – обја-
шња ва колек ци о нар ка Тол ма че ва.

Пре ма речи ма ове колек ци о нар ке, 
жене су и у про шло сти биле изу зет но 
пред у зет не, те је хте ла изло жбом ових 

ПРЕ СЛИ ЦЕ, КУВА РИ ЦЕ И ПАФ ТЕ
НА изложби се нала зи мали део пред-

ме та Све тла ни не етно ло шке збир ке, а реч 
је о пре сли ца ма, кува ри ца ма и паф та ма.

Пре сли це из пери о да XIX века до сре-
ди не XX века су део жен ског ала та за пре-
де ње вла ка на са који ма су жене у про-
шло сти про во ди ле вели ки део вре ме на, 
и не само да су ства ра ле, него су пре сли-
це кори сти ле за љубав на и магиј ска дело-
ва ња. На њима се види утка ност и трај-
ност вре ме на настан ка, и пуне су разних 
сим бо ла - од пред хри шћан ских (као нпр. 
Сун чев или Перу нов знак) које вуку дубо-
ке коре не кроз нашу исто ри ју, до зоо-
морф них, патри от ских, рели гиј ских и 
дру гих моти ва, па све до модер ни је изра-
де.

Kуварице или дозид ни це су нај че шће 
ста ја ле изнад шпо ре та вештих дома ћи ца. 
Пору ка ма које су везле на њих, вези ље су 

упу ћи ва ле уку ћа ни ма, и гости ма сво је 
емо ци је или шаљи ве пору ке. Везо ви су 
садр жа ли и патри от ске као и рели гиј ске 
моти ве датог вре ме на. Могу се раз ли ко-
ва ти вешти не дома ћи ца да везу на плат-
ну, које иду од умет нич ке нада ре но сти, 
до наив не јед но став но сти.

Паф те су деко ра тив не метал не коп че 
за жен ски појас, које су хиља да ма годи на 
уна зад кра си ле струк жена на Бал ка ну, 
које су при па да ле нижем или вишем ста-
ле жу. Изглед им се током веко ва није 
мно го мењао. Ово разно вр сно кул тур но 
етно граф ско бла го део је жен ске народ не 
ношње и вели ки је пока за тељ раз во ја 
при ме ње не умет но сти од дав них вре ме-
на до кра ја 19. века. Паф те су пре све га 
естет ски дода так дам ској силу е ти, али 
изме ђу оста лог, и сли ка ста ту сног поло-
жа ја и иден ти те та жене.
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пред ме та и да ука же на то.
– Циљ ску пља ња тих пред ме та је да ука-

жем да су жене биле изу зет но пред у зет не 
и у про шло сти, само се то тада није мно го 
цени ло. Жена је била у кући, није мно го 
изла зи ла, где се под ра зу ме ва ло да она 
ства ра и ради, могу сло бод но рећи да се у 
то вре ме нипо ди шта вао жен ски рад. У том 

сми слу сам желе ла да истак нем да је жена 
увек допри но си ла и поро ди ци и држа ви на 
свој начин. 

Све тла на се нада да ће јед ног дана изло-
же ни пред ме ти бити сачу ва ни од забо ра ва 
и да ће поста ти део стал не постав ке при 
неком музе ју у нашој земљи.

– Желим да се ови пред ме ти сачу ва ју у 

нашој земљи. Ја овом при ли ком апе лу јем 
на људе да не баца ју по кан та ма и не про-
да ју по ино стран ству ништа што нађу да је 
ста ро, неве за но за жен ско ства ра ла штво. 
Ако неки ста ри пред мет про на ђе те, кон-
так ти рај те неко га за кога зна те да саку пља, 
само тако може мо кул тур но насле ђе да 
сачу ва мо – наста вља Све тла на. - Мислим 
да се исто ри ја не цени коли ко би тре ба ла. 
Оно што бих сва ка ко воле ла је да се сачу-
ва ју зана ти, дакле начин на који је нешто 
наста ло. Да жене нау че да штри ка ју, пре ду, 
везу. Тиме би заме ни ле памет не теле фо не 
са игла ма и напра ви ле нешто кори сно.

Укуп но посе ду је пре ко 500 пред ме та 
које скла ди шти у кући, у мага ци ну, од чега 
је тре нут но у гале ри ји изло же но 106, а 
љуби те љи етно ло шких пред ме та могу да 
их погле да ју до 28. фебру а ра.

С. К.

БИО ГРА ФИ ЈА
СВЕ ТЛА НЕ ТОЛ МА ЧЕ ВЕ
СВЕ ТЛА НА Тол ма чев рође на је у 

Новом Саду 1982. годи не, где је завр ши-
ла шко лу и као несвр ше ни пси хо лог, 
живи и ради у свом род ном гра ду.

Члан је Удру же ње гра ђа на “Срп ско 
исто риј ско насле ђе” од 2016. годи не, 
где се “пел цо ва ла” на колек ци о нар-
ство, на које су је под ста кли позна ти 
анти ква ри са који ма и сада сара ђу је. 
Пред мет инте ре со ва ња су јој ста ри етно 
пред ме ти, наро чи то веза ни за исто ри ју 
жен ског ства ра ла штва у Срби ји кроз 
исто ри ју.



Петак, 24. фебруар 2023.

18

СПОРТ

„Наше нови не“ – упи са не у Реги стар меди ја, рег. бр. NV000083 / Ката ло ги за ци ја UDK број 32+659 (497.113) *ISSN број 1820-1857 COB BIS број 171070732 * Осни вач и изда вач 
„Цен тар за про мо ци ју и раз вој општи не“, Омла дин ска 9, Теме рин * Глав ни и одго вор ни уред ник: Тања Кра ји шник * Адре са редак ци је: Омла дин ска 9, Теме рин* Теле фон 
редак ци је: 069 444 03 32 * E-mail: redak ci ja .temerininfo@gmail.com * www.temerin.org  * Штам па: Новин ско-изда вач ко пред у зе ће Magyar Szo, Вој во де Миши ћа 1, Нови Сад.

Сто но те ни сер ски клуб „Теме рин“ ниже успе хе

ВЕО МА УСПЕ ШАН ВИКЕНД
СТО НО ТЕ НИ СЕ РА ИЗ ТЕМЕ РИ НА

На Поје ди нач ном првен ству Вој во ди не осво ји ли шест меда ља – Уче ство ва ли на још два тур ни ра 
истог викен да и оства ри ли сјај не резул та те

Сто но те ни сер ски клуб 
„Теме рин“ уче ство вао је 
11. и 12. фебру а ра на 

Поје ди нач ном првен ству Вој во-
ди не у сто ном тени су у Бео чи ну 
и оства рио вели ке резул та те.

На првен ству су уче ство ва ли 
так ми ча ри из свих ста ро сних 
кате го ри ја. Нај у спе шни ји так-
ми чар из клу ба био је Орос 
Андраш који је од шест могу-
ћих дисци пли на осво јио чак 
чети ри меда ље. 

У сени ор ском дублу дру го 
место осво ји ли су Орос Андраш 
и Перо Тепић, а Тепић је осво-
јио је и тре ће место у сени ор-
ској кон ку рен ци ји поје ди нач но. 

У јуни ор ском дублу прво 
место осво ји ли су Орос Андраш 
и Сте фан Радо њић, а прво 
место у мешо ви том јуни ор ском 
пару осво ји ли су Орос Андраш 
и Ката ри на Гво зде но вић. 

Орос Андраш оки тио се и 
меда љом у јуни ор ском поје ди-
нач ном так ми че њу осво јив ши 
тре ће место, док су Лау ра Вар-
га и Нора Тењи осво ји ле тре ће 
место међу мла ђим кадет ки-
ња ма у дублу. 

Да су наста ви ли да нижу 

успе хе потврђује и податак да 
су 11. фебру а ра уче ство ва ли и 
на Поје ди нач ном првен ству 
Срби је у Љубо ви ји у кате го ри ји 
мини каде та и кадет ки ња. Сто-
но те ни сер ски клуб „Теме рин“ 
пред ста вља ла је Лау ра Вар га и 
пости гла сјај не резул та те. Осво-
ји ла је прво место у дублу 

зајед но са Миул Еми лом, док 
је у поје ди нач ном так ми че њу 
осво ји ла дру го место.

Истог викен да одр жан је и 
45. Мемо ри јал ни тур нир Ђуро 
Дубе ник, на којем је клуб пре-
ста вљао Мак сим Пете и осво-
јио прво место у кате го ри ји 
клин ци. 

Пред сед ник клу ба Имре 
Пете каже да је изу зет но поно-
сан на сво је так ми ча ре и да је 
овај клуб изне дрио вео ма успе-
шне сто но те ни се ре међу који-
ма је и један олим пи јац. 

– У послед њих десет годи на 
морам да се похва лим да ства-
ра мо врхун ске спорт ске резул-
та те, наро чи то ако се гле да то 
да дола зи мо из мале сре ди не 
попут Теме ри на. У кон ти ну и те-
ту ради мо ско ро 60 годи на, а ја 
сам у клу бу већ 55 годи на и 
вео ма сам поно сан на све 
резу ла те које смо свих ових 
годи на, од када посто ји мо, 
пости гли. Једи на смо супер ли-
га шка еки па из Теме ри на што 
довољ но гово ри за себе. Наш 
клуб је од Вла де Репу бли ке 
Срби је добио про шле годи не 
20 хиља да евра, јер су пре по-
зна ли наше потен ци ја ле и 
успе хе. У спо р ту је све мер љи-
во, све се види кроз резу ла те. 
Нада мо се да ће наш рад, труд 
и успе си поче ти да се вред ну ју 
и у сре ди ни у којој живи мо – 
пору чу је Пете.  

Т. К.
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