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године обуставе железничког саобраћаја
због тога, Карловчани могу поново до
главног града Србије и војвођанске престонице да путују возом, али овог пута у
модерним композицијама швајцарског
произвођача Штадлер, који су названи
Соко.
Дан пре, 19. марта званично је пуштена у саобраћај новосаграђена пруга, а
свечаност тим поводом одржана је у
новосадској железничкој станици у коју
су „интерсити“ брзим возом допутовали
председник Србије Александар
Вучић и премијер
Владе Мађарске
Виктор Орбан и
многи други.
Како је тог
дана рекао председник државе,
„део наших снова почео је да се
остварује“.
- Пре десетак
година се од Београда до Новог
Сада
путовало
сат и 45 минута,
мање-више, ако
воз крене. Данас
Александар Вучић и Виктор Орбан на свечаност дошли
поносна Србија у
брзим возом
употребу пушта најмодернију
европску железничку деоницу,
са најбољом пратећом опремом
и безбедносним системима.
Железница је најсавршенији,
најбезбеднији,
најједноставнији и најповољнији начин
за копнени транспорт људи и
роба. Уколико наставимо овим
ударничким темпом цела Србија биће премрежена најмодернијом пругом у наредних
неколико година.

историји Сремских Карловаца
20. март 2022. године биће уписан великим словима јер је тог
дана новосаграђеном двоколосечном
пругом за возове који иду брзином до 200
километара на сат успостављен редован
саобраћај на траси Београд - Нови Сад,
139 година након што се то први пут десило. После нешто више од четири и по
године радова на највећем и најзначајнијем инвестиционом и инфраструктурном пројекту у овом делу Европе и три

Брзи возов
ствар
Изградња пруге за велике брзине Београд – Будимпешта је први прекогранични пројекат у оквиру сарадње Кине и земаља централне и источне Европе, који
заједнички реализују Србија, Мађарска
и Кина, а деоница од Београда до Новог
Сада коштала је по уговору око 940 милиона долара. Радови у Србији почели су
августа 2017. године, изградњом тунела
и вијадукта у Чортановцима на траси
пруге од Старе Пазове до Новог Сада.
Радови у Карловцима почели су 1.
фебруара 2019. када је и обустављен железнички саобраћај између Београда и
Новог Сада. У склопу тог великог пројекта, Карловци су добили нову железничку
станицу недалеко од старе из 1882/3. го-

ДАР ОПШТИНЕ ВАТРОГАСЦИМА

Опрема вредна више од пола милиона динара
Ватрогасно-спасилачко одељење (ВСО) у Сремским Карловцима добило је опрему вредну око 625.000 динара без ПДВ-а
од локалне самоуправе. Ватрогасцима је опрему уручио 10. јануара председник општине Александар Саша Стојкечић, а у
име карловачког ватрогасног одељења поклон је примио в.д.
командира ВСО Синиша Јанковић. Примопредаји је присуствовао командант Ватрогасно-спасилачке бригаде Нови Сад
Стојан Миловац.
На молбу карловачких ватрогасаца општина је купила опрему ради унапређења њиховог функционисања и превентивног
деловања. Комплет који је локална самоуправа поклонила ватрогасцима састоји се од две турбо млазнице, персоналне термовизијске камере, две разделнице „Б/ЦБЦ“ са ручком, четири
двадесетпетолитарске напртњаче и уређаја за проветравање и
вентилацију - турбовент.
Термовизијску камеру у Јужнобачком округу до сада су
имали само ватрогасци у Новом Саду и Бачкој Паланци.
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ОД БЕОГРАДА ДО НОВОГ САДА

ви постали
рност
дине, која је сачувана као споменик културе, али јој још није дата друга намена.
Због тога што на траси брзих пруга нема
укрштања са путевима у истом нивоу,
Према првом реду вожње у
Карловцима ће стајати воз „регио“.
Воз „интерсити“ који преваљује
раздаљину од Београда до Новог Сада
за 36 минута неће се заустављати
изграђен је потходник за пешаке и бициклисте код семафора на раскршћу Трга
патријарха Бранковића и државног пута,
док је други потходник на станичним пе-

ронима. Веза друмских возила
са обалом Дунава остварена је
преко надвожњака, саграђеног
код Варадинске чесме. Одатле
се уз пругу пружа саобраћајница са пешачком и бициклистичком стазом којима се може до
хотела Дунав и осталих објеката, што суграђани већ неко време користе.
Према првом реду вожње
у Карловцима ће стајати воз
„регио“. Воз „интерсити“ који
преваљује раздаљину од Београда до Новог Сада за 36 минута неће се заустављати. До
30. априла важиће промотивне
цене возних карата од 300 динара у једном смеру од Београда
до Новог Сада. До закључења
овог броја Карловачких вести,
станица још није добила број
телефона за информације.

ИЗА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ КУТАК ЗА ДЕЧЈУ ИГРУ И ЗАБАВУ

Нови реквизити за малишане
На радост малишана, али и њихових родитеља почетком фебруара је иза Основне школе „23. октобар“ освануло ново дечје
игралиште. На месту на ком је доскора био одређен број справа старијег типа за дечју забаву, никло је савремено игралиште
са тартан подлогом. Финансирала га је локална самоуправа,
а како сазнајемо од првог човека општине Александра Саше
Стојкечића, неће бити једино.
– Планирамо ове године још једно игралиште у Дворској
башти – каже Стојкечић. – Биће веће од овог код школе, јер то
простор у Дворској башти захтева, а и с обзиром на фреквенцију одраслих и деце на том месту. Родитељи у слободно време,
а и по повратку деце из вртића, радо свраћају са њима у Дворску башту. Уколико нам финансијске могућности допусте, могуће је да до краја године неколико мањих по другим деловима
Карловаца поставимо. Ако не успемо ове, онда ћемо следеће
године.
Игралиште код школе коштало је 2,4 милиона динара.
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ет месеци од конституисања 3. септембра прошле године, Одбор за обнову и развој Сремских Карловаца заседао је 4. фебруара и донео одлуку о првим, конкретним
корацима ка реализацији Закона о обнови културно-историјског наслеђа и подстицању развоја Сремских Карловаца,
који је лане усвојен.

Све више новца у овој и у наредним годинама биће
уложено у Сремске Карловце и тиме ћемо на најбољи
начин одужити дуг према свим оним људима важним за
нашу историју и културу који су овде стварали и који су
умногоме обележили не само време у ком су деловали, него
и време у ком ми живимо (Игор Мировић)
– Предвидели смо 1,3 милијарде динара за
Карловце за ову годину из више извора – казала
је председница Одбора за обнову и министарка
културе у Влади Републике Србије Маја Гојковић. – Министарство културе и информисања је
издвојило 50 милиона динара за обнову фасада
и још 15 милиона динара за пројектно-техничку
документацију потребну за нови културни центар.
Усвојили смо и програм културних садржаја. Донет је закључак да установе културе републичког
и покрајинског ранга учествују већ од ове године
у различитим манифестацијама у Сремским Карловцима.
Одбор је на својој другој седници одлучио да се
у Сремским Карловцима изгради објекат који ће
имати функцију центра културе и то на простору великог паркинга преко пута старе железничке станице. Како је рекла председница Одбора за
обнову Маја Гојковић, између две опције – да се
културни центар око ког је на претходној седници постигнут
консензус, оснује у простору некадашњег биоскопа или сагради нови објекат, ово тело је донело одлуку да је целисходнија
друга варијанта.
– Дискутовали смо на седници о томе, јер смо у међувремену, између двају заседања, разматрали те две опције – рекла је
Маја Гојковић. – Констатовали смо да је Сремским Карловцима потребна велика мултифункционална сала која би пружала
могућност за одржавање биоскопских и позоришних представа, али и имала и галерију, библиотеку, те смо одлучили да се
на паркингу сагради објекат који ће све то да садржи. На тој
локацији су потпуно „чисти“ власнички односи, а и просторно више одговара замисли Одбора о томе шта је све потребно
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Сремским Карловцима и некој новој публици којој смо као
Одбор окренути. Ми желимо овим потезом да постигнемо да
Сремски Карловци буду једног дана прави српски центар културе, и да грађани Србије стекну навику да долазе у ово место
и остану да уживају у лепоти, култури и духовности. Истовремено желимо да им пружимо оно што публика овог времена
тражи, а то је спој традиционалних манифестација и нечег новог што бисмо
удахнули уз помоћ културног центра.
Председник Покрајинске владе Игор
Мировић оценио је састанак веома значајним, јер је утврђен програм обнове
Карловаца за ову годину.
– Све више новца у овој и у наредним годинама биће уложено у Сремске Карловце и тиме ћемо на најбољи
начин одужити дуг према свим оним
људима важним за нашу историју и
културу који су овде стварали и који су
умногоме обележили не само време у
ком су деловали, него и време у ком ми
живимо – рекао је Игор Мировић. – Ове
године ћемо заврштити обнову фасада
Патријаршијског двора, већину фасада
на Тргу Бранка Радичевића и део фасада које ће финансирати Министарство
културе у широј зони центра Карловаца. Припремићемо и пројектну документацију за реконструкцију Светосавског дома. Рад на томе
је започет 2018. Надамо се ове године грађевинској дозволи, а
догодине и почетку радова.То ће у будућности бити заједнички
архив - митрополијски и Српске академије наука и уметности.
Требало би да завршимо ове године и пројектну документацију
за нови културни центар.
Након седнице у Магистрату чланови Одобра су прошетали до куће Димитрија Анастасијевића Сабова, која је неколико
дана пре опасана скелама.

Предвидели смо 1,3 милијарде динара за Карловце за
ову годину из више извора. Министарство културе и
информисања је издвојило 50 милиона динара за обнову
фасада и још 15 милиона динара за пројектно-техничку
документацију потребну за нови културни центар
(Маја Гојковић)
Председник карловачке општине Александар Саша Стојкечић захвалио се министарки и покрајинском премијеру на
бризи о културном наслеђу Карловаца, што превазилази могућности локалне самоуправе.

ПОЧЕЛИ РАДОВИ У БРАЋЕ АНЂЕЛИЋ
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За пола године ново лице улице

уго очекивана реконструкција
Улице браће Анђелић у Сремским
Карловцима,
инфраструктурни захват великих размера за
овдашње прилике, почела је 10. марта.
У тај захтевни посао радници предузећа
„Карин комерц“ из Ветерника, које је са
новосадском фирмом „Енерџи про“ као
подизвођачем, изабрано на конкурсу за
реализатора свих активности, кренули су
од раскршћа са Улицом патријарха Рајачића. Прво са чим су се ухватили у коштац јесте градња атмосферске канализације, а упоредо са тим реконструишу и
фекалну канализациону мрежу.

Према пројекту, радовима ће бити
обухваћено 845 метара улице, од броја 1
до 99, односно од раскрснице с Улицом
патријарха Рајачића до раскрснице с
Улицом карловачких ђака. Реконструкција ће се обављати у више фаза, а планом је предвиђена поред фекалне и обнова водоводне мреже у дужини од 790
метара, изградња 740 метара атмосфер-

ске канализације, која ће бити подељена
у два слива - према Улици Јована Гроса
и Николе Тесле. Биће постављено ново
јавно осветљење, при чему се уклањају
бандере и каблови постављају у земљу,
изграђено шест потпорних зидова укупне дужине 130 метара, као и коловоз ширине 5,5 метара. Планирани су тротоари
различите ширине, у зависности од тога
колико простор буде дозвољавао.
По уговору, рок за завршетак радова
је 180 дана, односно до почетка августа.
Вредност инвестиције је 198 милиона
динара са ПДВ-ом, а финансијер је Управа за капитална улагања АП Војводине
која је и спровела избор извођача радова.
Надзор је поверен карловачкој фирми
СОУР инжењеринг 2017 д.о.о.
Током радова у Улици браће Анђелић,
„Електродистрибуција“ ће уклонити четири и поставити три нове трафо-станице. Трошкове тог подухвата сносиће

делом „Електродистрибуција“, док ће
остатак новца обезбедити Покрајинска
влада.
Трафо-станица на почетку улице, на
скверу код „Три зеца“ биће премештена на оближњу приватну парцелу, а она
на крају, на раскрсници са Улицом патријарха Рајачића, измешта се ближе
Ловачком дому. Трафо у Рајачићевој
улици, преко пута манастира, биће премештен у манастирску порту.
– Овим захтевним подухватом, како у
техничком тако и у финансијском смислу, настојимо да обезбедимо нормални
двосмерни промет возила у улици, а не
да би се кроз њу одвијао аутобуски саобраћај – каже председник општине
Александар Саша Стојкечић. – То је план
барем за сада. Нама је у интересу да
добијемо квалитетну саобраћајницу са
пешачким стазама од улаза у Петроварадинску улицу до окретнице на Дудари.

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА ИЗДВОЈИЛА ПАРЕ ЗА УРЕЂЕЊЕ ПОПУЛАРНОГ ИЗЛЕТИШТА

Стижу бољи дани за Стражилово

Током пролећа излетиште Стражилово биће уређено захваљујући новцу који је Покрајинска влада одобрила за тај
посао. На седници одржаној 2. марта, Влада Војводине је донела решење да се општини додели укупно 41,4 милиона динара за финансирање обнове уличних фасада на Тргу Бранка
Радичевића 11 и 15, као и за уређење Стражилова. Како се
наводи у саопштењу, новац за Стражилово додељује се ради
унапређења доступности и туристичке понуде тог излетишта
и његовог активног коришћења.
Како сазнајемо од председника општине Александра
Саше Стојкечића, од те суме 10,4 милиона динара намењено
је Стражилову, и чим новац буде уплаћен, почеће припреме
како би до маја излетиште било уређено.
– Послали смо захтев Покрајинској влади да нам одобри
10 милиона динара да бисмо довели у ред излетиште и наишли смо на позитиван одговор – каже Стојкечић. – Намера
је да се све доведе у пристојно, употребно стање. Треба обновити дрвени мобилијар, укључујући и мостиће, обезбедити
ложишта, оспособити неколико чесми за употребу, средити

тоалет. У плану је и да се стаза до гроба Бранка Радичевића
санира и поставе клупе. Све то треба да буде готово до почетка сезоне и доласка туриста, којима се надамо и из Београда,
када проради воз, али и ради локалног становништва и излетника који из ближе околине долазе на Стражилово.
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ИНТЕРВЈУ: ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ АЛЕКСАНДАР САША СТОЈК

Ударен темељ будућег развоја Ка

У

свајање Закона о обнови културно-историјског наслеђа и
подстицању развоја Сремских
Карловаца обележило је прошлу годину.
Тај чин на који се дуго чекало догодио
се у другој години мандата актуелног
председника општине Александара
Саше Стојкечића који сматра да је
његово доношење кључно за Карловце
о којима брига мора да потиче с виших
нивоа власти и то преко такве врсте
правног акта.
-Популарно звани Закон о Карловцима садржи у основи три сегмента.
Примарни је обнова културног и историјског наслеђа, чији значај превазилази могућности локалне самоуправе
да брине о њему. Сви смо свесни да

баштини почели су да стижу од Покрајинске владе. Колико је до сада
она уложила у Карловце?
-Покрајинска влада је 2018. формирала Фонд за обнову и развој Сремских Карловаца из ког је практично
овај закон проистекао.То је био увод у
оно што се догодило лане и сада нама
доноси резултате.Тада су одобрене прве
паре за израду пројектне документације
на основу које се сад обављају обимни
радови. До ове године око 300 милиона динара добили смо од Покрајинске
владе.
* Шта се од радова очекује ове
године?
- Ове године обезбедили смо преко
Закона о Карловцима још 181 милион

сама обнова наслеђа није довољан
темељ за развој места и тај развој мора
бити посебно планиран и реализован
како не би нарушио културну баштину.
Преко овог закона постоји могућност
да се подрже одређене инвестиције и
инфраструктурни радови који треба да допринесу привредном развоју
Карловаца, који треба да се базира на
угоститељству, хотелијерству и сличним
делатностима.Трећи елемент закона
јесте брига о природи. Око 70 одсто територије насељеног дела Карловаца је у
зони културне заштите, а 30 до 40 одсто
читаве површине општине је у некој
зони природне заштите. То је још један
сегмент који претходним законом није
био обухваћен, а тенденције су такве да
се доста инсистира на еколошким стандардима. Изузетно је значајно што је то
уврштено у закон, и постоји могућност
да се и еколошке вредности посматрају
као врста ресурса не само за заштиту и
очување него и корист свих људи.
* Пре доношења новог закона о
Карловцима наговештаји бриге о
овдашњој културној и историјској

динара. Нешто мање од 100 милиона
динара ће бити усмерено на реконструкцију дворишне фасаде Патријаршијског
двора која је површински највећа.Поред
тога Покрајинска влада је обезбедила 31
милион динара за обнову двеју фасада
на Тргу Бранка Радичевића. Радиће се
парама Министарства културе четири
фасаде с непарне стране у Улици патријарха Рајачића. Парну ћемо оставити
за следећу годину када та улица буде
реконструисана, јер се атмосферске
воде тако сливају да запљускују парну
страну и нема смисла почети одатле.
Обезбеђено је још 15 милиона динара
за пројектну документацију за Дом
културе који треба да се гради на великом паркингу што сматрамо добром
позицијом. Карловци треба да добију
установу културе која би могла да
пружи активности које недостају нашем
месту. Имаће мултифункционалну
дворану - за биоскопске и позоришне
представе, концерте и друге садржаје.
Биће то добра основа за развој конгресног туризма, који подразумева већи број
ноћења и задржавање посетилаца више
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дана у Карловцима.
* Када се планира почетак партерног уређења центра? Колика је инвестиција је у питању и из којих извора
ће се финансирати?
-Пројектно-техничка документација за то је завршена и исходоване
све дозволе. Реч је о инвестицији која
са садашњим променама на тржишту
прелази 800 милиона динара. Највећи
заговорник тог подухвата је покрајински
премијер Игор Мировић. Оно подразумева проширење пешачке зоне до
сквера испред Магистрата, Ваведењског
манастира, мостића код Соколског дома
и нове зграде на Тргу патријарха Бранковића. Верујем да ће поред Покрајине
која је исказала спремност да учествује
у финансирању, бити још финансијера.
Почетак зависи од завршетка радова у
Браће Анђелић, али и светских дешавања. Први радови би могли да се
очекују догодине.
*Иако је први новац за изградњу
међународног туристичког пристана
општина добила 2015. тај пројекат
још увек није завршен. Какви су
изгледи да у скорије време Карловци
добију пристаниште?
-Највећи проблем је искрсао с
почетком изградње брзе пруге која је
план детаљне регулације тог подручја
као план нижег реда ставила ван снаге.
Практично се све време чека завршетак
пруге. Чим наша Скупштина донесе тај
плански документ можемо неометано
да кренемо у завршетак пристаништа.
Ако све буде како треба, следећа година
је крајњи рок да се све процедуре спроведу и изабере извођач који ће тај посао
да доведе до краја.
Oдношење смећа због старих
камиона већ неко време представља
проблем. У његово решавање пошли
смо од обезбеђивања новца за
куповину новог камиона аутосмећара, који би у наредних месец
дана требало да стигне
* Од Вашег доласка на чело општине говори се о градњи хотела на
Черату. Ког обима је та инвестиција и
у којој је фази?
- Реч је о инвестицији која је проглашена за инвестицију од националног значаја. Инвеститор из Мађарске
жели да сагради луксузни хотел са пет
звездица на атрактивном месту између
Дударе и Черата. У питању је објекат
који визуелно и архитектонски треба да
се уклопи у средину у којој се гради, па
су пред пројектанте стављени захтевни задаци као и пред јавна предузећа
и саму општину. Вредност је око 20
милиона евра. То је инвестиција за коју
ми верујемо да ће у привредном смислу

ПОВЕЋАНИ ИЗНОСИ ЈЕДНОКРАТНЕ ПОМОЋИ
ЗА НОВОРОЂЕНЧАД

КЕЧИЋ

арловаца
заједно са другим које спроводи држва,
да промени слику Карловаца и претвори
их у место за одмор и конгресни туризам. Омогућиће да нам у посету долазе
различите структуре гостију, од ђака до
високоплатежних људи. У привредном
ланцу утицаће на све друге чиниоце у
Карловцима.
* Лоша јавна расвета један је од
комуналних проблема са којим сте се
ухватили у коштац. На који начин?
- Велики део уличног осветљења
није функционисао када сам дошао
на место председника, али смо успели
интервентно да у кратком року оспособимо све сијалице. Проблем није само
у сијалицама него и у дотрајалој мрежи
јавне расвете, због чега се дешавају
компликовани кварови па поправка
зна да траје данима. Прошле године
смо обезбедили седам милиона динара
за израду документације за нову јавну
расвету. Истовремено се пројектује и
декоративно осветљење које ће бити
постављено на фасаде монументалних
објеката у центру. Постављање декоративне расвете предвиђено је да се фазно
одвија неколико година, док нам је јавно
осветљење приоритет због свакодневног
живота.
* Који још комунални проблеми
муче грађане и како планирате да их
решите?
- Oдношење смећа због старих
камиона већ неко време представља
проблем. У његово решавање пошли
смо од обезбеђивања новца за куповину
новог камиона ауто-смећара, који би у
наредних месец дана требало да стигне.
Истовремено смо расписали конкурс за
набавку малог багера, јер сматрамо да
„Белило“ треба да буде што опремљеније да може да решава бројне задатке
који се поставе пред њега. Не могу да не
поменем неодговорне поступке појединих грађана који грађевински шут
бацају свуда. Због тога смо за ову годину
предвидели да „Белило“ изнајмљује
контејнер од седам кубних матара
грађанима за 1.500 динара. Сматрамо
да је то далеко економичније и боље за
све, а шут ће у том случају завршити на
правој депонији.
*Какве су шансе да спортисти
добију још једну салу за тренинге и
такмичења?
-Успели смо да Соколски дом с новом
подлогом и рефлекторима учинимо погоднијим за тренинге, али то је
прелазно решење. У току је јавни увид у
план детаљне регулације Ешиковачаки
виногради где се планира, иза вртића,
спортска хала. То је први од три корака
која треба да начинимо.Чим га усвојимо, мој задатак је да обезбедим паре за
пројектно-техничку документацију, а
потом и саму изградњу.

По 40.000 динара свакој беби
О

пштинско веће донело је 31. јануара преко пријемне канцеларије Магистрата
одлуку о повећању износа помоћи подносе Одељењу за друштвене делатноза бебе које у току године дођу на свет, сти у року од 90 дана од рођења бебе.
без обзира на редослед рођења у породи- Уз захтев се подноси извод из матичне
ци, близанце и тројке, те прворођенче. То књиге рођених за дете, фотокопија личне
значи да ће свака беба рођена ове године карте мајке, а уколико има избеглички
у Сремским Карловцима од локалне самоуправе добити 40.000
динара, десет
хиљада више него
лане. Новчана давања за породице
у којима се роде
близанци или
тројке су повећана за пет хиљада,
па ће тако уместо прошлогодишњих 15.000
добити 20.000.
Толико припада и
беби која је прва
у овој години
дошла на свет у
Карловцима, што је такође за 5.000 више статус, копија избегличке легитимације,
односно легитимације интерно расељенего прошле године.
Одлуку о повећању Општинско веће ног лица уколико је реч о мајци с Косова
је донело у намери да охрабри породи- и Метохије. Поред тога треба доставити
це, подстакне их на рађање и задржи у фотокопију штедне књижице или текућег
рачуна мајке. Отац
Карловцима.
може остварити
Право на ове
право на родивидове помоћи,
Прошле године у Карловцима је рођено
тељски додатак
према Одлуци
87 беба, 44 дечака и 43 девојчице, међу
у случају када је
о финансијској
којима је четири пара близанаца са
мајка детета страподршци пороистим бројем мушке и женске деце
на држављанка, а
дици са децом,
он испуњава друге
имају парови
под условом да мајка има пребивалиште, прописане условe. Новац се исплаћује у
односно боравиште у Сремским Карлов- року од 15 дана од признавања права на
цима у тренутку рођења детета и да се помоћ.
До краја 2021. године Одељење за
непосредно брине о њему. Захтеви се
друштвене делатности је утврдило право и донело 83 решења о исплати једнократне новчане помоћи за новорођенБесплатни уџбеници
чад, такозвани родитељски додатак, као
и четири решења о одобреној исплати
Одлуком о финансијској подршци
једнократне новчане помоћи породицапородици са децом предвиђена је
ма у којима су се родили близанци.
и новчана помоћ за ђаке прваке,
Прошле године у Карловцима је рођеученике генерације основне шконо 87 беба, 44 дечака и 43 девојчице,
ле и Карловачке гимназије, с тим
међу којима је четири пара близанаца са
што су лане првацима уместо новистим бројем мушке и женске деце. Ночаног дара о трошку општинског
вогодишња помоћ, како се зове поклон
буџета купљени уџбеници. Истом
за прворођенче у Карловцима, припало
одлуком дефинисана је и помоћ
је породици са Банстола којој је принопородицама са талентованом дева – девојчица, стигла 5. јануара.
цом. Даровитим младим КарловЈеднократна помоћ свим новорођечанима, који постижу врхунске
ним бебама током године у Карловрезултате у уметности и спорту
цима из ког су касније проистекле и
или некој другој области и ради
друге мере популационе политике,
тога морају да путују ван Карлоустановљена је 2004. године. Међу поваца, Општинска управа плаћа
следњима су уведена давања за близантрошкове аутобуског превоза.
це и прворођенче, која се примењују од
Тренутно је таквих седморо ђака.
2018. године.
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У СУСРЕТ ПОТРЕБАМА
ПОЉОПРИВРЕДНИКА И ТУРИСТА

Т

Насут атарски пут
у Матеју

оком фебруара о трошку општине саниран је атарски пут
у Матеју тако што је насут туцаник и то је први пут тог
типа који ће ове године бити оправљени на територији Сремских Карловаца. Пре насипања туцаником, пут је багером изравнат тамо где је било потребно.
–Реч је о потесу у ком је лане отворен први глампинг камп у
Србији, камп са луксузним шаторима и базеном, где постоје и
засади винове лозе и воћа и других пољопривредних култура, и
у ком има викенд кућа – објашњава председник општине Александар Саша Стојкечић. – Најмање што смо могли да урадимо
јесте да доведемо у пристојно стање пут којим васници винограда, воћњака, њива и кућа, као и туристи стижу до својих одредишта. На овај начин дајемо сигнал будућим инвеститорима
да смо спремни за сарадњу и да настојимо да помогнемо, али и
осталима који имају посед и потребу да чешће одлазе у тај крај.
Уређење око седам стотина тог атарског пута коштало је
370.000 динара. Лане је више атарских путева на исти начин
санирано, али у другим деловима Карловаца. Стојкечић наглашава да ће се и ове године наставити с том праксом и поручује
суграђанима да се обрате Општинској управи и укажу на недостатке атарских путева, да би локална самоуправа могла да
реагује и оспособи их за саобраћај.
У плану јавних набавки за ову годину одређена је сума од 4,6
милиона динара за израду пројектно-техничке документације
за потребе уређења три атарска пута.

ункт новосадског Завода за хитну медиПУНКТ ХИТНЕ
цинску помоћ у Сремским Карловцима оправдао
је своје постојање судећи по
статистичким подацима. Од
отварања, 4. децембра 2020.
до 15. фебруара ове године
медицинске екипе интервенисале су 1.511 пута, од чега
је 898 интервенција било у
амбуланти, а 613 на терену. У
170 случајева помоћ су пружили ковид позитивним пацијентима.
По речима директора Завода за хитну медицинску
помоћ др Богдана Живановића, док пункт није отворен,
годишње је било у просеку
750 интервенција ургентних екипа на карловачком терену. Доста људи
који су раније сами
ишли ноћу у амбуланту Хитне помоћи у Новом
Саду сада одлазе у карловачки пункт,
што је и
ланту у којој
био један
их
лекари
од циљева
смире, укаиницијажу памоћ и
тиве да се
пажњу код
он отвори.
др Богдан Живановић
посекотина,
– Мислим да је отварање амбуланте уганућа и других повреда пре
у Карловцима пун погодак – но што се запуте даље.
Кардиоваскуларни
прокаже др Живановић. – Амбуланта је савремено опремље- блеми, обољења плућа, хрона, поседује дефибрилатор, ничне бронхијалне астме су
ЕКГ апарат за одрасле и децу, најчешћи разлози због којих
и лекари и техничари могу да Карловчани траже помоћ у
пруже све медицинске услуге својој ургентној амбуланти.
које су потребне, чак и деци. Како је још увек епидемија
Нема потребе да суграђани коронавируса на снази, сада
у хитним случајевима дово- се највише интервенција прде децу у нашу амбуланту у вог реда хитности бележи
Новом Саду, јер специјалисти код пацијената са пост ковид
ургентне медицине у Карлов- синдромом на читавој терицима могу да им пруже по- торији за коју је задужена
моћ. Доста грађана нам каже Хитна помоћ, па и у Карловда им то што служба ургентне цима.
– Углавном су у питању
медицине функционише у
Карловцима пуно значи јер тромбозе, срчани проблеми,
када воде неког у Ургентни пулмолошка симтоматолоцентар, сврате у нашу амбу- гија, неуролошке и психо-

Све виш
ургент

Бржа дијагностика продужава живот

КРПЕ УДАРНЕ РУПЕ: Крпљење ударних рупа у коловозу, односно поправка оштећене коловозне конструкције на читавој територији општине почела је у првој
половини марта. Посао је поверен предузећу Бачкапут
- Војводинапут. Планом је предвиђено да том санацијом
буде обухваћено 1.000 метара квадратних површине.
Вредност тог посла је пет милиона динара.
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– Врло брзо ћемо ставити у употребу у возила хитне помоћи, први у Источној Еврпи, мини ултразвучне апарате
најсавременије генерације тренутно у свету, које ће нам
набавити Покрајински секретаријат за здравство – истиче
др Богдан Живановић. – Таква четири апарата ће у прво
време бити у возилима градских екипа, које ће моћи да
ураде брзо диференцијалну дијагностику, и неће на терену
губити време да утврде проблем и пацијенте возе где треба.
Такве апарате имају за сада само у Немачкој, Француској
и Енглеској. Настојимо да осавременимо Хитну помоћ, а
временом ће таква опрема стићи и у Карловце. Гледамо
да скратимо време за дијагностику, а тиме се продужава
живот пацијентима.

ОМОЋИ ОПРАВДАО СВОЈЕ ПОСТОЈАЊЕ

СТАМБЕНО ЗБРИЊАВАЊЕ ИЗБЕГЛИЦА

Грађевински материјал
добило 15 породица
П

етнаест избегличких породица које су се настаниле у
Сремским Карловцима након егзодуса деведесетих година 18. фебруара су у свечаној сали Магистрата потписале
уговоре о додели пакета грађевинског материјала, који су им
обезбедили Комесаријат за избеглице и миграције Републике
Србије и општина Сремски Карловци. Укупна вредност ове врсте помоћи је 5,5 милиона динара, од чега је 4.950.000 динара
обезбедио Комесаријат, а локална самоуправа 550.000 динара.

ше интервенција у
тној амбуланти
лошке компликације које су
значајно порасле у односу
на ранији период – каже директор Хитне помоћи. - Има-

Уз помоћ локалне самоуправе и Дома здравља „Нови
Сад“, Завод за хитну медицинску помоћ организовао је

мо значајан скок психијатријских проблема на нивоу
града Новог Сада, али и у
Карловцима. У Карловцима

у неколико наврата вакцинацију против коронавируса у
Карловцима, при чему су непокретни пацијенти вакцини-

Викендом дежурство 24 сата
Пункт Хитне помоћи у Карловцима радним данима ради
од 19 до 7 сати, викендом и празницима 24 часа, а број
телефона је 021/883222. Карловачка екипа не иде на интервенције према Чортановцима да не би дуго била изван
амбуланте и то важи и за потес према хотелу Норецев. По
речима директора Богдана Живановића, у плану је да и у
Карловцима профункционише класична ургентна екипа
са возачем која ће радити и у амбуланти и на терену и неће
морати да чека тим колега из Петроварадина.

смо у новембру и децембру
прошле године због ковид позитивних пацијената имали
по глави становника много
више интервенција него у Новом Саду.

сани у кућним условима, што
је реткост. Акције вакцинисања допринеле су да се вест
о постојању пункта Хитне помоћи прошири међу становништвом, тако да су оне имале вишеструку корист.

Како је приликом уручења уговора рекао председник карловачке општине Александар Саша Стојкечић, последњих
двадесетак година Комесаријат и општина помажу избеглице
и расељене са Косова и Метохије, а пакети грађевинског материјала су само једна врста помоћи, али врло значајна за њихово трајно стамбено збрињавање у Сремским Карловцима.
–До данас је 121 породица обезбеђена грађевинским материјалом – рекао је Стојкечић. – Поред тога у Карловцима су
2001. године изграђена 23 стана на Доки, а две деценије касније још 16 у Чератској улици. Купљене су и две монтажне куће
за потребе избеглица. Лане су куповином две сеоске куће и два
стана збринуте још четири породице.
Стојкечић је нагласио да се поред стамбеног збрињавања у
општини спроводе и пројекти економског оснаживања избеглица и интерно расељених. До сада су 43 породице добиле машине, алате и друга средства за рад и локална самоуправа ће,
по његовим речима, наставити да помаже породице којима је
то потребно.
Помоћник комесара за избеглице Иван Гергинов, који је
са председником општине уручио уговоре, нагласио је да је у
претходном периоду Комесаријат са општином лепо сарађивао. Напоменуо је да је из буџета Републике Србије за избеглице у Сремским Карловцима, не рачунајући изградњу станова,
издвојено 67 милиона динара, на шта је локална самоуправа
додала још 10 одсто.
– Најлепше у свему је то што сте ви одабрали овде да живите
и останете, а ми настојимо да вам у томе помогнемо, мада та
помоћ некад није онолика колико се очекује да буде – рекао је
Гергинов на додели уговора. – Грађевински материјал је врста
помоћи коју ми у Комесаријату највише волимо, јер је показатељ да сте ви нешто већ започели да градите, донекле стигли,
и на крају материјал који смо вам доделили, сами и уградили.
Гергинов је напоменуо да ће акценат у наредном периоду
бити стављен на пружање помоћи расељенима којих нема пуно
у Карловцима.
Зоран Добрић је један од оних који су у овој групи избеглица добили грађевински материјал. Дошао је 1995. године из
Книна, настанио се на Банстолу купивши кућу, али до сада се
није обраћао, нити добио помоћ. Како каже, није било разлога. Сада се указала потреба за тим јер је планирао да прошири
купатило, обратио се Комесаријату и добио материјал, што му
пуно значи.
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ШИРИ СЕ ОБИМ ОБНОВЕ КУЛТУРНО-ИСТОРИЈСКОГ НАСЛЕЂА

С

Још шест кућа добија ново рухо

првим фебруарским данима на још два објекта у
Сремским Карловцима постављене су скеле и убрзо
почели радови, који се финансирају из Покрајинског
фонда за обнову и развој Сремских Карловаца. Реч је о кући
у Улици митрополита Стратимировића 18, која је припадала
трговцу Димитрију Анастасијевићу Сабову, захваљујући чијем

новчаном прилогу је основана Карловачка гимназија, и о Патријаршијском двору на централном градском тргу, на ком се
заправо наставља уређење фасада, започето 2020. године.
За оба објекта, као и кућу породице Симеоновић Чокић на

ГРАДИ СЕ КОНАК У МАНАСТИРСКОЈ ПОРТИ

ЗА НЕДЕЉУ ДАНА ТОКОМ МАРТА

Од три министарства
шест милиона динара

У

року од седам дана, од 11. до 18.
марта, представници општине потписали су са надлежним министарствима три уговора вредна више од шест милиона динара, којима ће у Карловцима
бити финансиране услуге из домена социјалне заштите и енергетске ефикасности, као и један пројекат у основној школи.
Најпре је 11. марта чланица Општинског већа Сунчица Милиновић задужена за туризам и инвестиције потписала
уговор са Министарством рударства и
енергетике о додели милион и по динара
за суфинансирање програма енергетске
санације стамбених зграда, породичних
кућа и станова, о чему ће у наредном
периоду суграђани бити детаљније упознати.
Од Министарства заштите животне
средине општини су додељена три милиона динара за суфинансирање набавке
гасног генератора за ОШ „23. октобар“.
Уговор је у Министарству животне средине 18. марта склопио председник
општине Александар Стојкечић. Укупна вредност инвестиције је више од пет
милиона динара, а општина ће сносити
остатак трошкова. Истог дана руководилац Одељења за друштвене делатности
Нада Остојић Агбаба у Министарству за
рад, запошљавање, борачка и социјална
питања потписала је уговор о наменским
трансферним парама за услуге социјалне заштите из надлeжности јединица локалне самоуправе. За те намене Карловцима је додељено 1.160.974 динара.
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Тргу Бранка Радичевића 3, Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским зајединицама
новац је одобрио лане, а како је избор извођача завршен пред
крај године, није се журило с почетком радова будући да санација подразумева и оправку крова када су у питању те две
куће у приватном власништву. У сва три случаја извођач радова је предузеће „Кото“ из Београда које је у сарадњи са „АЛП
инжењерингом“ из Рушња током претходне две године обновило уличну фасаду Патријаршијског двора и Саборне цркве. Са урачунатим ПДВ-ом радови на Сабовој кући коштаће
16.058.700 динара, 12.082.683 динара вреди обнова Чокићеве
куће, а на 31.969.636 динара уговорени су радови на севереној
и јужној страни Патријаршијског двора.
Поред фасада тих трију објеката, ове године би још неколико кућа у центру требало да добије ново лице. То су на централном тргу кућа породице Стефановић, у чијем приземљу
се налази једина посластичарница у Карловцима - „Белило“ и
кућа на углу под бројем 15, коју је Карловачкој гимназији завештао трговац Никола Васиљковић, а сада је у њој „НН“ кафе.
Осим тога, новцем Министарства културе и информисања треба да буде финансирано уређење фасаде куће породице Миљушевић, некадашњег карловачког градоначелника, у Митрополита Стратимировића 3 и у Улици патријарха Рајачића куће
под бројевима 3, 5 и 7.

П

Украс Карловаца и српског народа

очетком марта почела
је градња конака у порти Световаведењског манастира, шест година након што
је одлуком епископа сремског Василија Горња црква
поново постала манастир.
Реч је о наставку радова прекинутих крајем 2016. године
из процедуралних разлога. У
међувремену није дошло до
битније промене у пројекту,
тако да ће у догледно време
на углу улица Патријарха
Рајачића и Карађорђеве нићи
манастирски конак.
– Конак ће имати све оно
што један такав објекат треба да има – каже настојатељ манастира
Ваведења Пресвете Богородице протосинђел др Клеопа (Стефановић). – У првом реду је то трпезарија и то је можда
и најважнији садржај јер окупљање после литургије јесте друга литургија. На
првој се људи причесте телом и крвљу
Христовом, а овде живом речју. Биће и
канцеларије за вођење административних
послова, помоћне просторије за црквене
утвари или предмете – одежде и црквене
књиге, библиотека, салон за званице, девет монашких келија и једна за епископа,
кухиња, купатила и вински подрум. У том
комплексу биће и продавница свећа јер је
важно да је изместимо из цркве у којој сад
заузима литургијски простор.
Будући конак, по речима игумана
Клеопе, биће украс не само Сремских
Карловаца него и српског народа који са
љубављу и вером долази у Световаведењски манастир. А манастир у Карловци-

ма, како каже отац Клеопа, има посебну
и врло важну мисију, а то је рад са болесницима будући да чува мошти Светог
Нектарија Егинског, надалеко познатог
као исцелитеља од малигних и других
болести.
– Морам признати да сам тек од када су
мошти у нашем манастиру, чуо за многе
болести први пут – каже игуман. – Сам
сусрет са болесним људима, који су можда напуштени од лекара, у последњем
стадијуму живота, и дати им утеху, то је
велика мисија и за то је потребна благодат
божија. Веома ми је драго што у манастир
долазе људи, посебно сваког последњег
петка у месецу када имамо свету тајну
јелоосвећења, са свих страна Србије - из
Београда, Новог Сада, Старе и Нове Пазове, Батајнице, Бачког Доброг Поља...
Конак ће бити дело Епархије сремске и
пријатеља светиње, а свака помоћ је добродошла.

„ПРОМЕТЕЈЕВО“ ПРИЗНАЊЕ У РУКАМА КАРЛОВЧАНИНА

И

Награда „Дејан Медаковић“
Жарку Димићу

сторичар др Жарко Димић, управник Архива САНУ у
Сремским Каровцима, добитник је награде „Дејан Медаковић“ за најбољи мемоарски спис, коју додељује
новосадска Издавачка кућа „Прометеј“. То високо признање
уручено је Димићу за монографију Карловачке гимназије 10.
јануара на свечаности у Градској кући у Новом Саду. Признање
установљено 2008. у знак сећања на Дејана Медаковића (1922
- 2008), историчара уметности, есејисту, песника, хроничара и
некадашњег ђака Карловачке гимнaзије, овогодишњем лауреату уручио је Павле Медаковић, син Дејана Медаковића.

Научни скуп великану у част
Сремски Карловци узеће учешће у обележавању стогодишњице рођења академика Дејана Медаковића ове године. Како је на састанку у Вуковој задужбини у Београду
1. марта, закључено, у Сремским Карловцима, незаобилазном месту у Медаковићевом животу и раду, биће одржан научни скуп у његову част, а биће обележен и дан
његовог рођења -7. јул. Предложено је да му се подигне
спомен-обележје и да се покрене иницијатива како би
нека од карловачких улица понела његово име.
Захваљујући се на награди која му чини посебну част и
огромно задовољство др Жарко Димић је казао да је Медаковића познавао не само кроз његово обимно и јединствено научно и књижевно дело, већ је уживао и ту привилегију да се са
њим дружи и комуницира.

- Медаковић је био и остао једна од најмаркантнијих личности српског интелектуалног простора, припадник невелике
групе српских интелектуалаца изузетног и богатог, европског
образовања, широког, енциклопедијског знања, оригиналног и
синтетичког приступа не само свом стваралаштву већ уопште
научном и књижевно-стваралачком поступку у својој ближој и
широј околини - рекао је Димић.
Градоначелник Новог Сада Милош Вучевић је казао да се
захваљујући „Прометеју“ чува истина и жива реч о свему ономе што је Медаковић радио за живота остављајући неизбрисив
траг, те да веза Медаковића са Сремским Карловцима и његова
вечна љубав према том бисеру у Срему, има снажну симболику
и са овогодишњим лауреатом Жарком Димићем и са његовом
књигом о Карловачкој гимназији.

„ПРОЛЕЋНИ БРАНКОВИ ДАНИ“

ЗБИРКА ПЕСАМА ВЕСНЕ ФЕКЕТЕ ОВЕНЧАНА
НАГРАДОМ НА САЈМУ КЊИГА

„Захарије Орфелин” за
визуелно решење

На Сајму књига у Новом Саду одржаном од 3. до 10.
марта, збирци поезије „Стиховне смернице за здраво одрастање” песникиње Весне Фекете са реалистичким илустрацијама Горана Јевтића из Сремских Карловаца, припала је трећа награда „Захарије Орфелин” за најлепшу књигу.
Како се наводи у образложењу жирија, илустративне цртеже делимично уоквирује традиционална орнаментика, што
одговара актуелизацији историјске теме кроз поезију.
Ова збирка представљена је на тој сајамској манифестацији 6. марта. Ауторка је казивала своје стихове и најавила промоције у Сремским Карловцима и Чачку. Издавач
збирке песама је Удружење Медија портал из Новог Сада, а
пројекат је подржао Покрајински секретаријат за културу,
јавно информисање и односе са верским заједницама.

Река стихова у част
песниковог рођења

О

вогодишњи „Пролећни Бранкови дани“,
манифестација којом се од
15. до 28. марта обележава
дан рођења чувеног песника
и најпознатијег ђака Карловачке гимназије, Бранка Радичевића, по старом и новом
календару, протичу у знаку
175-годишњице штампања
прве његове књиге песама у
Бечу 1847.
На свечаном отварању у
башти Бранковог кола, 15.
марта уручена је престижна награда „Печат вароши
сремскокарловачке“ песницима из Србије и регионаАндрији Радуловићу (Подгорица), Ивану Деспотовићу
(Београд), Дајани Петровић
(Ваљево) и Милану Ракуљу
(Бањалука).
Током манифестације изведени су разноврсни програми, промовисане и две
нове песничке књиге Драгана

Лисић („Траговима“) из Новог Сада и Даније Драгојевић
(„Сјеноход“) из Бањалуке.
У трима чувеним гимназијама – Карловачкој, Исидориној и Змај Јовиној у Новом
Саду, приређени су и „Песнички матинеи ђака-песника“.
На Светски дан поезије
који је обележен у башти
Бранковог кола додељене су
књиге учесницима и публици.
Обележавање 198. рођендана Алексија Бранка Радичевића, по новом календару,
28. марта у Основној школи
„Бранко Радичевић“ у Новом Саду, замишљено је кроз
програм под називом „Певам дању, певам ноћу, певам,
селе, што год `оћу“, на ком је
предвиђено да наступе најмлађи учесници манифестације, ђаци разних узраста те
угледне школе.
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У ОСНОВНОЈ ШКОЛИ „23. ОКТОБАР“

У

Упис првака од 1.
априла до 31. маја

пис деце, рођене од 1. марта 2015.
до 29. фебруара 2016. године, у
први разред Основне школе „23. октобар“ у Сремским Карловцима почеће
1. априла и трајаће до 31. маја.

Након уписа у школу, истог дана, психолог односно педагог школе обавиће тестирање ученика.
Како истиче секретар ОШ „23. октобар“ Станко Гаић, уписивање детета у
први разред спроводи се само у заказаном термину. Родитељима су на располагању два начина за заказивање термина
- електронски и телефонски.
Да би електронским путем заказали
термин за упис потребно је да родитељи

искористе опцију специјално креирану
за то на Порталу еУправа, која ће бити
доступна од 21. марта до 31. маја.
Родитељи који нису у могућности на
тај начин да свом детету закажу термин за упис и тестирање,
могу путем телефона да се
јаве секретару школе. Од
21. марта, на број телефона
065/8816394 сваког радног
дана у назначеном временском периоду, од 10 до 13
часова, родитељи могу да закажу термин.
Министарство просвете,
науке и технолошког развоја
обезбедило је подршку родитељима у вези са еЗаказивањем термина за упис и тестирање детета. Сва питања и
недоумице могу се поставити
на контакт телефон – 011/7350557.
Како напомиње секретар школе, родитељи приликом уписа не доносе ниједан документ у папирном облику јер ће
сви подаци бити прибављени по службеној дужности електронским путем. Изузетак је само лекарско уверење уколико
је преглед обављен код приватног лекара
или у војној здравственој установи, у ком
случају је потребно да се донесе потврда
у школу.

ЗЛАТНА МЕДАЉА КАРЛОВАЧКОЈ ГИМНАЗИЈИ

Т

Још једна потврда
квалитета

рећу годину заредом Карловачка
гимназија носилац је Велике златне медаље Новосадског сајма, која јој је
додељена током 17. Међународног сајма образовања „Путокази“. Како каже
директор најстарије српске гимназије
Бранко Стојков, прошлогодишњи успеси
ђака на државним и другим такмичењима пре свега допринели су да школа и
овог пута буде добитник медаље.
– У години у којој је било тешко
припремати се за такмичења они су
освoјили значајне успехе на државним такмичењима из српског,
италијанског, руског, латинског
и енглеског језика, а и две колегинице су награђене за свој
рад – каже директор Стојков.
– Лане смо обележили 230
година од оснивања
школе. Све што је
замишљено у
вези с обележавањем
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јубилеја је и остварено. Приређене су
две изложбе - једна у Музеју Војводине,
која је трајала од маја до августа с пратећим програмима, а друга у депандансу
Музеја града Новог Сада у Карловцима,
која је отворена на Дан ослобођења Карловаца и трајаће до септембра ове године. У новембру је светлост дана
угледала и монографија др Жарка Димића, која је промовисана
у школи. Веома ми је драго да
смо у томе успели јер нам много
тога због пандемије коронавируса није ишло у прилог.
Међутим, прошле године, а
то је и најважније за школу, имали смо рекордан
број ученика на упису
и пријемном испиту.
Тај број из године у годину расте и надамо
се да ће он бити
ове године и
већи.

НА КОНКУРСУ „ПИСМО
БОЖИЋ БАТИ”

Тари и Тијани Маливук
таблет на дар
Близнакињама, Тари и Тијани
Маливук, ученицама I-1 разреда Основне школе „23. октобар“ у
Сремским Карловцима, уручена је
награда за освојено друго место на
наградном конкурсу Поште Србије
„Писмо Божић Бати”, на свечаности
уприличеној 11. фебруара у ПТТ музеју у Београду. Њих две су награду
за ликовна остварења рађена акрилним бојама, на којима су представиле богатство породице и срећу деце
за Божић, освојиле у конкуренцији
више од 3.000 радова.
У присуству патријарха Порфирија награду - таблет уручио им је
као и осталим ауторима најбољих
радова, в.д. директора Поште Србије
Зоран Ђорђевић.
По речима Тарине и Тијанине
мајке, Анке Новковић, њих две су
награђене радове нацртале док су
током распуста биле код баке и деке.
Да се пријаве и пошаљу радове побринула се Анкина сестра, која их од
малих ногу подучава цртању и подстиче на ликовно изражавање.
– Морам признати да сам била
скептична да у толикој конкуренцији оне могу да освоје награду, али
очито нисам била у праву – каже
Анка. – Када смо сазнали резултате
конкурса, мојој и њиховој радости
није било краја. Оне су се нарочито
обрадовале поклону - таблету.
Тари и Тијани ово је прва награда
и можда наговештај богате ликовне
каријере. Конкурс „Писмо Божић
Бати” реализован је од 1. децембра
2021. до 7. јануара ове године. Задатак деце до 12 година из целе Србије био је да на папиру забележе,
опишу или осликају свој доживљај
најлепшег и најрадоснијег празника,
одговарајући на тему „Мој најлепши
Божић”.
Фоо: ривана архива

ДОДЕЉЕНЕ ГОДИШЊЕ СПОРТСКЕ НАГРАДЕ

Оливера Каназир и Коља Недић
лауреати

Н

ајбољим спортистима Сремских
Карловаца за резултате остварене у 2021. години додељена су
годишња признања на свечаности која је
у њихову част приређена у згради Магистрата 30. јануара. Општински Спортски
савез одлучио је да признања понесе 13
добитника у девет категорија, што је и
највећи број награђених до сада.
Најбољим
спортистом Сремских
Карловаца у 2021. години проглашен је
одбојкаш Коља Недић, који се после пионирског, кадетског и јуниорског стажа у
Одбојкашком клубу Војводина, вратио у
ОК Стражилово да би помогао екипи да
оствари бољи пласман и постиже добре
резултате.
Титула најбоље спортисткиње за 2021,
по одлуци Спортског савеза припала је
атлетичарки Оливери Каназир, репрезентативки која је постигла најбољи резултат у Србији у сениорској конкуренцији иако је још јуниорка. Оливерину
сестру близнакињу такође атлетичарку,
Милицу Каназир, Спортски савез прогласио је најбољом младом спортисткињом у 2021. години.
Најбољи млади спортиста у 2021. године је фудбалер Богдан Плавшић, који
је прве кораке у том спорту начинио у
ФК Стражилово, под тренерском палицом Ђокице Костића. Таленат је преко новосадских клубова, укључујући и
Војводину, наставио да показује у Београду и сада је члан Чукаричког.

Коља Недић и Анђелко Поповић
Дуња Чанчаревић, члан Оријентиринг клуба Стражилово, понела је титулу
најперспективнијег спортисте за 2021.
Како је речено на додели, Дуња је државни првак на дугој и средњој дистанци и
члан сталног састава репрезентације.
Њени клупски другари, оријентирци
- Давид Хусаг и Јанко Живков, те атлетичар Стеван Росић и каратисткиња Нађа

Станић проглашени су спортским надама Карловаца.
Тренер млађих категорија Одбојкашког клуба Стражилово Марко Холик добитник је награде за најбољег тренера.
Његовим заслугама сматрају се резултати млађих категорија клуба.
За најбољи клуб у 2021. проглашен
је ОК Стражилово, који је у претходној
сезони у Другој лиги Србије заузео пето
место, а ове године се бори за улазак у
Прву лигу Србије чиме би поновио најбољи резултат у традицији дугој више од
70 година. Ипак, како се чуло на свечаности, успеси млађих категорија, били су
разлог да се клуб прогласи најбољим. Кадети су на првенству Војводине освојили
треће место, а на државном првенству,
на завршном турниру, девету позицију.
Предпионири су освојили четврто место на првенству Војводине и шесто на
првенству Србије.
Награда за животно дело припала је
некадашњим одбојкашицама Радмили Остојић Бановић и Нади Гашевић
иза којих је богата спортска каријера.
Спортски савез је доделио и захвалнице.
Добили су их млади кајакаши, Никола
Пуношевац и Ведран Булатовић који су
својим успесима приредили огромно
изненађење будући да клуб у ком тренирају постоји од 2019. године, први човек
општине Александар Саша Стојкечић,
председник Скупштине општине Бобан
Петковић и цвећара „Кочиш“.
– Карактеристично за лауреате је да
су сви поникли у карловачким клубовима – рекао је председник Спортског
Савеза општине Сремски Карловци
Анђелко Поповић. – Напредак у спортској каријери је нормална појава, па
тако је већ доста њих на усавршавању у
већим клубовима који могу да помогну

у досезању резултата који они заиста заслужују. Карактеристика наших спортиста је и да су претежно млади, школског
узраста, али успешни. Морамо бити поносни јер међу лауреатима имамо прва-

Настављен низ успеха

Сестре Оливера и Милица Каназир
нису присуствовале додели награда јер су се у то време такмичиле
на државном првенству. Од почетка године оне су наставиле да нижу
успехе. Оливера је у дисциплини
скок са мотком освојила прво место у конкуренцији до 18 година,
друго до 20 и друго на сениорском
Првенству Србије, те пето на Балканијади у истој категорији. Милица је у истој дисциплини заузела
трећу позицију у обе категорије.

ке Срема, Војводине, Србије и исто тако
рекордере, али и чланове националних
селекција. Резултати наших спортиста,
морам да нагласим, су изнад оног што
смо у могућности да им приуштимо.
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ВИТАЛНИ ПОДАЦИ (од 1. јануара до 15. марта 2022)

Сташа прва дошла
на свет
РОЂЕНИ:
Сташа Качавенда (5. јануар) - Ање Пејдо и Саше Качавенде,
Милица Опалић (7. јануар) - Маје Михајловић и Немање
Опалића, Василије Бјекић (11. јануар) - Николине Митрић
и Драгана Бјекића, Станислава Берић (22. јануар) - Сузане
и Радована Берића, Исидора Шенк (4. фебруар) - Милене и
Ивана Шенка, Драган Ћеримовић (8. фебруар) - Анастасије
Ћеримовић, Ненад Рајковић (24. фебруар) - Александре Гајић и
Марка Рајковића, Стефан Бенцун (4. март) - Верице и Небојше
Бенцуна, Теодора Љепоја (8. март) - Славице Живојновић и
Марка Љепоје.

УМРЛИ:
Томислав Богданов (1955), Ратко Гаџурић (1954), Мирјана
Рукавина (1958), Теодор Филиповић (1938), Славица Пфаф
(1942), Босиљка Роквић (1957), Ранко Ивановић (1949), Драгиша
Каматовић (1946), Видосава Дачковић (1936), Владислав Пекић
(1935), Божо Ђукић (1947), Стана Кљајић (1937), Јован Славнић
(1946), Верица Нешић (1968), Страхиња Субота (1947), Антун
Блажевић (1943), Криста Петковић (1934), Анђа Лазић (1941),
Ратко Ристић (1944), Марко Рукавина (1945) и Драгица Марић
(1953).
Сташа Качавенда

ИЗ САВЕТА ЗА КООРДИНАЦИЈУ ПОСЛОВА БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА

Ауто-седишта на поклон и реверс
Савет за координацију послова безбедности саобраћаја општине Сремски
Карловци у сарадњи са републичком
Агенцијом за безбедност саобраћаја је
20. децембра поделио 46 ауто-седишта
за децу старију од године, односно која
имају између девет и 36 килограма. Од
46 тад подељених седишта, 30 је обезбедила локална самоуправа. Услов да родитељи добију на поклон седишта, без обавезе враћања, био је, између осталог, да
Родитељи деце до 12 месеци могу од
општинског Савета за координацију
послова безбедности саобраћаја
током целе године да добију на ревес
ауто-седишта за бебе од 0 до 12
килограма
одслушају предавање о њиховој правилној употреби, што је тог дана такође реализовано. Том приликом је још једном
апеловано на родитеље да их свакодневно користе за превоз своје деце како би
се избегле нежељене последице у случају
саобраћајне незгоде. Следећа подела тих
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седишта биће организована у другој половини године.
Родитељи деце до 12 месеци могу од
општинског Савета за координацију послова безбедности саобраћаја током целе
године да добију на ревес ауто-седишта
за бебе од 0 до 12 килограма. Потребно
је да се обрате Живораду Милановићу у
канцеларији 44, у поткровљу Магистрата

или на број телефона 685-3033, поднесу
захтев, потпишу реверс и врате седишта
када за то дође време.
Пред крај године Савет је одржао низ
других едукација намењених ученицима
основне школе, гимназијалцима, васпитачима и учитељима као и старијим од
65 година.

Поштовани суграђани,
Карловачкe вести нови су штампани медиј који ће се бавити локалним темама. Намера нам је да излази једном месечно
и да обухвати све информације од интереса за Сремске Карловце, као и Вас, житеље, али и занимљивости. Трудићемо се
да ослушкујемо пулс нашег места и обавештавамо Вас о свему. Карловачке вести биће бесплатне и моћи ће да се добију у
просторијама Туристичке организације. Наш контакт је: ski.redakcija@gmail.com
Уредништво

СТАНИЧНИ РЕД ВОЖЊЕ

РЕД ВОЖЊЕ ЈГСП НОВИ САД
Линија 60
За Нови Сад
6.45, 9.15,13.50
17.35, 19.40

Сремски КарловциНови Сад
Број воза
Време
2400Р
6.47
2402Р
7.47
2404Р
9.50
2406Р
11.47
2408Р
13.46
2410Р
16.03
2412Р
17.51
2414Р
19.58
2416Р
23.08
Р-регио

Сремски КарловциБеоград Центар
Број воза
Време
2401Р
5.38
2403Р
7.56
2405Р
9.12
2407Р
11.11
2409Р
13.10
2411Р
15.26
2413Р
17.13
2415Р
19.26
2417Р
21.11

ВАЖНИ ТЕЛЕФОНИ
Полиција: 881-772
Ватрогасци: 881-628
Дом здравља: 881-724
Пункт Хитне помоћи: 883-222
Пошта: 4807-093
Туристичка организација: 883-855
Градски музеј: 881-637
Музеј пчеларства: 881-071
Архив САНУ: 881-757
Основна школа: 881-639
Карловачка гимназија: 881-777

Богословија „Свети Арсеније”:
882-366
Библиотека: 883-843
Црвени крст: 882-515
Удружење пензионера: 881-834
Фонд за пензијско и инвалидско
осигурање: 884-301
Национална служба за
запошљавање: 882-077
ЈКП „Белило”: 685-3025

ОПШТИНСКА АДМИНИСТРАЦИЈА
Централа: 685-3001
Пријемна канцеларија: 685-3073
Матичар: 685-3074
Одељење за просторно планирање,
урбанизам и имовинско правне послове: 685-3062
Одељење за комунално стамбене послове, инспекцијске послове и
заштиту животне средине: 685-3010
Одељење за финансије и буџет: 685-3009
Одељење за друштвене делатности: 685-3007
Служба за социјалну заштиту и избеглице: 685-3075
Општинско правобранилаштво: 685-3093

Издаје: Веб портал СК Инфо Сремски Карловци
Главни и одгoворни уредник: Ђорђе Радивојевић
Уредник: Зорица Милосављевић
Ликовно-графичка припрема: Ружица Павловић
Фото: Ђорђе Радивојевић
Језик: српски
Писмо: ћирилица
Формат: 20,5х29,5
Излази једном месечно
Штампа: Штампарија Комазец

РАДНИ ДАН
Из Новог Сада
8.30, 13.05, 16.50
18.43

Линија 61
За Нови Сад
4.05ОЦ, 5.30, 5.55ЦКР
6.20, 6.30Ђ, 6.50
7.25, 7.30ЦЂ, 8.30
8. 50, 9.50, 10.10
11.10, 12.10, 12.50
13.30, 13.35, 14.10
15.10, 16.55, 17.55
19.35КД, 22.15, 23.35

Из Новог Сада
1.50, 5.20, 6.10, 6.45
6.55ДЈЦ, 7.50, 8.10
9.10, 9.30, 10.30
11.30, 12.05, 12.45
12.55, 13.30, 14.25
15.10, 16.10, 17.15
18.15, 18.55, 19.40
20.35, 21.40

Линија 62
За Нови Сад
4.45КВГ, 5.20, 6.10
6.50, 7.30, 8.10
9.30, 10.50, 11.30
12.35, 12.55Ђ, 13.20
14.05, 14.45, 15
15. 30, 16КВГ, 16.10
16. 30, 17.20КВГ, 18.10
18.40КВГ, 19.05, 19.55
20.55КВГ, 21.40, 23.25

Из Новог Сада
4.45, 5.30, 6.05
6.50, 7.30, 8.50
10.10, 10.50,11.50
12.15Ђ, 12.40, 13.20
14.05, 14.15, 14.40
15.15, 15.30, 15.45
16.35КВГ, 17.30, 17.55КВГ
18.25, 19.15, 20.15
21, 22.45

Линија 61
За Нови Сад
4.05, 6.05, 6.40
8, 8.35, 9.55
11.15, 12.35,14,
15.10, 16.10, 17.10
19.50, 22.10, 23.35

СУБОТА
Из Новог Сада
1.50, 5.25, 6.05
7.20, 7.55, 9.15
10.35, 11.55, 13.20
14.30, 15.30, 16.30
17.30, 19.10, 20.10
21.30

Линија 62
За Нови Сад
4.45, 5.20, 7.15
9.20, 10.40, 11.55
13.10, 14.50, 15.50
16.40, 17.50, 18.30
19.30. 21.10, 23.25
Линија 61
За Нови Сад
4.05, 6.05, 6.40
8, 8.35, 9.55
11.15, 12.35,14
15.10, 16.10, 17.10
19.50, 22.10, 23.35

Из Новог Сада
4.45, 6.40, 8.40
10, 11.15, 12.30
14.10, 15.10, 16
17.10, 17.50, 18.50
20.30, 22.45

НЕДЕЉА

Линија 62
За Нови Сад
4.45, 5.20, 7.15
9.20, 10.40, 11.55
13.10, 14.50, 15.50
16.40, 17.50, 18.30
19.30. 21.10, 23.25

Из Новог Сада
1.50, 5.25, 6
7.20, 7.55, 9.15
10.35,11.55, 13.20
14.30, 15.30, 16.30
17.30, 19.10, 20.10
21.30
Из Новог Сада
4.45, 6.40, 8.40
10, 11.15, 12.30
14.10, 15.10, 16
17.10, 17.50, 18.50
20.30, 22.45

CIP - Каталогизација у публикацији
Библиотеке Матице српске, Нови Сад
32+659(497.113)
КАРЛОВАЧКЕ вести / главни и одговорни уредник Ђорђе
Радивојевић. - Год. 1, бр. 1 (март 2022)- . - Сремски Карловци :
Веб портал СК Инфо, 2022- (Инђија : Комазец). - 30 cm
Месечно.
ISSN 2812-930X = Карловачке вести
COBISS.SR-ID 61641737
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Поред зграде железничке станице у склопу градње брзе пруге Карловци су добили још један нов објекат.
На Тргу патријарха Бранковића „Инфраструктура железнице Србије“ подигла је модерно здање у ком се налази улаз у пешачко-бициклистички
потходник са лифтом. Остатак зграде дат је у закуп локалној Туристичкој организацији и Епархији сремској. На 125 метара квадратних
у приземљу левог крила, Туристичка организација ће отворити визиторски центар, а Епархија сремска креираће у закупљеном простору
културне, духовне, информативне и просветне садржаје.

