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Пола трошкова за столарију
сносе општина и држава
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НАСТАВЉЕН ЦИКЛУС БЕСПЛАТНЕ БРИГЕ О СТАРИМА

Помоћ у кући за 25 суграђана

„Стражилову” бронза и виза
за државно
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а председничким и парламентарним изборима 3. априла, који су
за 13 градова и општина у Србији
били и локални, Карловчани су највише
гласова дали председнику Александру Вучићу и Српској напредној странци.
Више од 50 одсто, тачније 55,63 изашлих суграђана на биралишта или 2.750,
гласало је за Александра Вучића. Од уписаних у бирачки списак 8.075 пунолетних
суграђана, своје право да бира искористило је њих 4.939 или 61,16 одсто. Председнички кандидат Здравко Понош освојио
је у Карловцима 920 гласова или 18,61
одсто. За Милоша Јовановића гласало је
338 Карловчана или 6,84 одсто. Бошку
Обрадовићу поверење својим гласовима
указало је 227 суграђана или 4,59 одсто.
Милица Ђурђевић Стаменковски освојила
је седам мање гласова од Обрадовића 220, односно 4,45 одсто. Биљани Стојковић глас је дало 199 Карловчана (4,03),
Бранки Стаменковић 120 (2,43), док је
најмање гласова 3. априла у Карловцима
освојио Миша Вацић – 35 или 0,71 одсто.
Убедљиво највише гласова на парламентарним изборима у Карловцима
освојила је листа Александар Вучић
– Заједно можемо све. За њу је гласало
1.958 или 39,63 одсто Карловчана. Друга
по броју гласова је листа Мариника Тепић
– Уједињени за победу Србије (Странка
слободе и правде, Народна странка, Демократска странка, ДЗВМ – ВМДК, Странка
Македонаца Србије, Покрет слободних
грађана, Удружени синдикати Србије
„Слога“, Покрет за преокрет, Покрет слободна Србија, Влашка странка) са 635 или
12,85 одсто. Са 539 гласова или 10,91 одсто листа Ивица Дачић – Премијер Србије
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Тријумф Александра Вучића и
Српске напредне странке

пласирала се у Карловцима на треће место.
Листа Др Милош Јовановић – Нада за
Србију – Српска коалиција НАДА – Национално демократска алтернатива –
Демократска странка Србије (ДСС) – За
краљевину Србију (Монархисти) – Војислав Михаиловић освојила је 306 гласова
(6,19 одсто), док је листа Морамо – Акција
– Еколошки устанак – Ћута – Не давимо
Београд – Небојша Зеленовић добила 267
(5,40) гласова.
За листу Др Војислав Шешељ – Српска
радикална странка гласало је 238 (4,82)
Карловчана, за листу Бошко Обрадовић
– Српски покрет ДВЕРИ – ПОКС – Милош Парандиловић – Патриотски блок за
обновину Краљевине Србије 187 (3,78), а
за листу Милица Ђурђевић Стаменковски
– Српска странка Заветници 183 (3,70).

НАКОН СЕДАМ МЕСЕЦИ

Листа хрватске и русинске националне
мањине Заједно за Војводину – Војвођани (Демократски савез Хрвата у Војводини, Заједно за Војводину) листа је која је
освојила 156 (3,16) гласова, а Суверенисти
– Саша Радуловић (ДЈБ), Милан Стаматовић (ЗС), Др Јована Стојковић (ЖЗС) 133
(2,69).
Мање од стотину гласова, тачније 70
освојиле су листе: Борис Тадић – Ајмо
Људи – Социјалдемократска странка –
Нова странка – 1 од 5 милиона – Толеранција Србије – „Уједињени покрет зелених
Србије“ – Бошњачка грађанска странка
– Странка Црногораца; Отете бебе Ана
Пејић добила је 63 (1,28); VAJDASÁGI
MAGYAR SZÖVETSÉG-PÁSZTOR ISTVÁN
– Савез војвођанских Мађара – Иштван
Пастор (листа мађарске националне
мањине) 23 (0,47); Руски мањински савез – Милена Павловић, Павле Бихали
Гаврин (Српско руски покрет, Српско
руска партија ВУКОВИ, Покрет Грка Србиза) 17 (0,34); Ромска партија – Срђан
Шајн (листа ромске националне мањине)
шест гласова (0,12). По три гласа освојиле су листа албанске националне мањине
Алтернатива за промене – Албанска демократска алтернатива – ALTERNATIVA
PËR NDRYSHIM – ALTERNATIVA
DEMOKRATIKE SHQIPTARE и листа бошњачке националне мањине Муфтијин
аманет – Странка правде и помирења
(ССП) – Усаме Зукорлић.
Без гласова су остале листа бошњачке националне мањине СДА Санџака –
Др Сулејман Угљанин и још једна листа
албанске националне мањине Коалиција Албанаца Долине – KOALICIONI I
SHQIPTARËVE TË LUGINËS.

Укинута ванредна ситуација
Услед побољшања епидемиолошке ситуације и пада броја
оболелих од коронавируса у Сремским Карловцима укинута
је 19. априла ванредна ситуација, уведена пре седам месеци.
Одлука о укидању донета је на телефонској седници Општинског
штаба за ванредне ситуације одржаној тог дана.
Истовремено су укинуте све мере заштите од ширења епидемије ковида-19, међу којима и обавеза општине да са 50.000 динара рефундира трошкове сахране грађана код којих је утврђено
да је смрт наступила од последица заражавања коронавирусом.
Током пандемије коронавируса у Сремским Карловцима је
у више наврата увођена ванредна ситуација због великог броја
заражених. Први пут проглашена је 4. августа 2020, а укинута
петнаест дана касније. Потом је поново уведена 9. новембра и
укинута 8. јуна прошле године, да би 10. септембра опет ступила
на снагу и трајала до 19. априла.
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НА ПОСЛЕДЊЕМ ЗАСЕДАЊУ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ

Доприноси за самосталне уметнике
из општинског буџета

О

дборници Скупштине општине
Сремски Карловци већином гласова на 19. седници одржаној 1.
априла усвојили су осам тачака дневног
реда у врло кратком року.
Скупштина је изгласала предлог да се
за екстерну ревизију завршног рачуна
општине у 2021. години ангажује независни ревизор и одлуку о условима и начину стицања права за уплату доприноса

за здравствено, пензијско и инвалидско
осигурање људи који самостално обављају
уметничку или другу делатност у области културе, чиме ће први пут самостални
уметници из општинског буџета добијати
новац за поменуто осигурање и доприносе.
Скупштина је донела решење којим се
сагласила са новим ценовником услуга
ЈКП „Белило“. Прихваћена је и допуна

Статута ЈКП „Белило“, као наредни корак после усклађивања оснивачког акта
предузећа са Законом о комуналним делатностима.
Усвојена је информација о степену
усклађености планираних и реализованих
активности из програма пословања „Белила“, као и извештај о прошлогодишњем
раду општинског Штаба за ванредне ситуације, те план деловања у овој години.

Нови ценовник „Белила” ступио на снагу
Н

а првоаприлском
заседању локалног
парламента измењен ценовник услуга ЈКП „Белило“ добио је сагласност одборника, а у међувремену
је и ступио на снагу.
Како се наводи у образложењу, корекцији појединих цена се приступило
с обзиром на то да је последња измена била 2016.
године, а од тада до данас
дошло је до повећања минималне цене рада са 131
динар на 201,22 динара.
Знатно је поскупело и гориво које је један од кључних сегмената
у формирању цена комуналних услуга.
Поред наведеног, било је потребно да се
уведу и нове ставке у ценовник јер је дошло до проширења делатности „Белила“
на одржавање саобраћајница у летњем периоду и обављање поослова који спадају
у домен зоохигијене.
Промене цене услуга су предвиђене
када је наплата паркирања у питању. Уводи
се ставка „паркирање аутобуса на привременом и повременом паркиралишту“, а

цена по сату износи 200 динара. У ценовник се додаје и ставка „повлашћена
паркинг карта за паркирање путничких
и лако доставних возила на сталном паркиралишту за закупце продајних места на
зеленој пијаци“, која ће се на месечном
нивоу наплаћивати 200 динара.
Нова је и ставка „паркирање путничких и лаких доставних возила на свим
паркиралиштима паушалном претплатом“, такозвана златна картица, која се
наплаћује на годишњем нивоу и износи

24.000 динара, док месечно стаје 2.400. Уводи се и
паркирање аутобуса и теретних возила на сталном
паркиралишту по сату од
200 динара, колико кошта
и паркирање на паркиралишту са контролом уласка
и изласка. Измењен је и износ дневне карте за паркирање туристичких аутобуса
и уводи наплата за паркирање теретних возила на
паркиралишту са контролом уласка и изласка. Цена
те карте биће 600 динара.
Ту ставку је садржао и досадашњи ценовник, али без теретних возила, са ценом која не прати економске
токове тржишта. Толико ће се наплаћивати и паркирање аутобуса на привременом
и повременом паркиралишту за време
одржавања манифестација на дан.
Нови ценовник је предвидео и повећање износа посебне паркинг карте
за неплаћање или прекорачење времена
задржавања на паркиралишту. Сада ће та
посебна паркинг карта бити наплаћивана
900 динара.
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ТРИ МИЛИОНА ДИНАРА ЗА ЕНЕРГЕТСКУ САНАЦИЈУ
ПОРОДИЧНИХ КУЋА И СТАНОВА

ОСИГУРАЊЕ
САМОСТАЛНИХ УМЕТНИКА

У мају
пријвљивање
културних
делатника

О

Пола трошкова за столарију
сносе општина и држава

К

арловачка општина добила је прошлог месеца на конкурсу Министарства рударства и енергетике
милион и по динара за суфинансирање
програма енергетске санације стамбених зграда, породичних кућа и станова.
Када се дода још толико из општинског
буџета, грађани Сремских Карловаца
моћи ће да
рачунају на помоћ
локалне и
државне управе од
три милиона динара за
побољшање енергетске
ефикасности њихових домаћинстава.

Стефан Гнип
Док не добијемо прецизне информације
о томе под којим условима је могућа
уградња, ми не можемо да почнемо с
реализациом. Надам се да ће одговор
заштитара с условима стићи у што
скорије време, да можемо да обавимо
наш део посла
– Локална самоуправа и држава учествују с 50 одсто у финансирању енергетске санације породичних кућа и станова,
а грађани сносе остатак - каже Стефан
Гнип из општинског Одељења за локални економски развој, привреду, инвестиције и грађевинско земљиште. – У току
је формирање комисије која ће да води
целокупан поступак. Комисију ће чинити представници локалне самоуправе,
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невладиних организација од кључног значаја за реализацију пројекта, као што је то
Покрет горана Војводине. Њен задатак је
и израда правилника који ће ближе дефинисати услове за конкурисање - ко може
да се пријави, с које локације, колико пара

пштинска Одлука о условима и
начину стицања права на уплату
доприноса за пензијско и инвалидско
осигурање и доприноса за здравствено
осигурање за самосталне уметнике, ступила је на снагу 12. априла, а 30 дана након тога Општинска управа ће расписати
јавни позив за пријављивање грађана који
имају право на то. Јавни позив ће бити
објављен на интернет страници општине
sremskikarlovci.rs и на огласној табли у
Магистрату.
Према тој одлуци коју је локални
парламент усвојио 1. априла, карловачка општина ће уплаћивати доприносе
суграђанима који самостално обављају
уметничку или другу делатност у области културе под условом да им је у складу са законом утврђен статус лица које
самостално обавља уметничку или другу
делатност, да имају пребивалиште на територији општине, да нису осигурани по
другом основу и нису корисници пензије.

Локална самоуправа и држава
учествују с 50 одсто у финансирању
енергетске санације породичних кућа
и станова, а грађани сносе остатак
(Стефан Гнип)
ће моћи да се одобри по становнику... По
завршетку правилника, следећи корак је
расписивање конкурса за извођаче који ће
да набаве прозоре и уграде их, а потом и
избор најповољнијег међу њима.
Гнип каже да је то прва фаза у реализацији пројекта, док друга подразумева
расписивање конкурса за грађане. Са документацијум коју ће комисија прописати
они ће моћи да конкуришу. По Гниповом
мишљењу, у мају би требало да се крене
у тај процес. Да ли ће тако бити зависи од
тога да ли ће ускоро Републички завод за
заштиту споменика културе одредити услове под којим се тај посао може обавити.
– Сремски Карловци су безмало читави
у првој зони заштите – каже Гнип. – Док не
добијемо прецизне информације о томе
под којим условима је могућа уградња,
ми не можемо да почнемо с реализациом. Надам се да ће одговор заштитара с
условима стићи у што скорије време, да
ми можемо да обавимо наш део посла.
Цео пројекат треба да се заврши до
краја године. Постоји вероватноћа да ће
догодине бити увећана давања грађанима.
У овој етапи финансираће се набавка и
замена столарије, јер је највеће интересовање грађана било за то.

Доприноси за њих обрачунаваће се и
исплаћивати на најнижу месечну основицу за обрачун доприноса за осигуранике
- самосталне уметнике, у роковима и на
начин утврђен законом којим се уређују
доприноси за обавезно социјално осигурање.
Суграђани који испуњавају наведене
услове након објављивања јавног позива
могу поднети захтев за стицање права на
уплату доприноса са пратећом документацијом непосредно преко писарнице
општине, Трг Бранка Радичевића 1, канцеларија број 2.
Обрасци захтева се могу преузети са
званичне интернет презентације општине
или непосредно у Општинској управи. Све
додатне информације могу се добити позивом на бројеве телефона 021/685-3007
и 021/685-3015.

ОПШТИНА ДОБИЛА ПАРЕ ЗА ЕЛЕКТРОНСКИ НАДЗОР САОБРАЋАЈА НА ДРЖАВНОМ ПУТУ

За већу сигурност пешака

Општина Сремски Карловци добила је 3.840.000 динара за
пројекат уградње система електронског надзора саобраћаја у
Улици генерала Ђорђа Стратимировића, како се однедавно назива Државни пут IIA-100. Уговор је 8. априла у име општине
потписао председник Aлександар Саша Стојкечић.
Одобрени пројекат предвиђа израду техничке документације
електронског надзора и реализацију. У пројектној документацији
наведено је да кроз Сремске Карловце дневно прође у просеку
6.000 до 7.000 возила, а њихова брзина је ограничена на 50.
Већина возача не поштује то ограничење иако постоји сигнализација.
Даље се наводи да би постављањем електронског надзора
код железничке станице дошло до поштовања ограничења брзине, берем у делу пута где је највећа фреквенција пешака, који
је користе како би стигли до аутобуског стајалишта, односно
железничке станице. Свако прекорачење би се уједно и санкционисало.
Покрајински секретар за енергетику, грађевинарство и саобраћај Огњен Бјелић уручио је 8. априла представницима градова и општина у АП Војводини уговоре у вредности од готово 38
милиона динара за суфинансирање пројеката развоја саобраћаја
и путне инфраструктуре у 2022. години. На конкурсу ресорног
секретаријата подржано је 18 пројеката, који ће бити реализовани у 14 јединица локалне самоуправе.

МЕСЕЦ ДАНА ОД ПУШТАЊА У САОБРАЋАЈ НОВЕ ПРУГЕ

З

Заживела вожња брзим возом

а месец дана колико брзом пругом
од Београда до Новог Сада тутње
возови, композицијом „Соко“ превезно је
између два највећа српска града 230.000
људи, по речима министра грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре
Томислава Момировића. Велико интересовање за вожњу возом може се приписати
и промотивној цени карте од Београда до
Новог Сада од 300 динара, која ће како
је рекао министар Момировић, важити
и у мају.

У новој железничкој станици кажу да
Карловчани обилато користе могућност
да се возе у оба смера брзом пругом – ка
Новом Саду и према Београду. Кажу да
међу путницима има и старих и младих
и да су им реакције позитивне.
Карте купују на све расположиве начине – на благајни, преко интернета и
апликације за мобилни телефон „Путујте
паметно“, али када то прилике захтевају,
и у возу. Цена карте до Новог Сада је 70
динара, а када се томе дода да много брже

воз стигне у Нови Сад у поређењу са аутобусом, не чуди што се користи превоз
железницом.
Како кажу у станици, још им није
оспособљен телефон као средство за давање информација, а у најави је увођење
још неколико полазака возова који стају
у Карловцима.
Нова станица под двадестчетворочасовним је обезбеђењем, што ће, надамо
се, бити гаранција да ће дуго остати ван
домашаја руку хулигана.
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НАСТАВЉЕН ЦИКЛУС БЕСПЛАТНЕ БРИГЕ О СТАРИМА

З

Помоћ у кући за 25 суграђана

-Услугу финансирају Министарство за рад, запошљавање,
ахваљујући сопственом учешћу и новцу који је
борачка и социјална питања и општина – објашњава Нада
добила од Министарства за рад, запошљавање,
Остојић Агбаба. – Наши суграђани су веома заинтересоборачка и социјална питања за услуге из домена
вани за ту врсту помоћи. Током месец дана када се прави
социјалне заштите, општина је од априла поново омопауза због потписивања нових уговора, они се јављају и
гућила за старије суграђане и брачне парове о којима
траже да се настави што је нама знак да постоји оправнема ко да брине, помоћ у кући, која обухвата основно
дана потреба за тим.
спремање просторија у којима бораве, набавку наУ новом циклусу помоћи у кући ту услугу ће
мирница, припрему лаганих оброка, одлазак по
пружати лиценцирана новосадска фирма „Ферецепте и лекове, плаћање комуналних рачуна,
ликс домус”, која то ради последњих неколико
уношење огрева, задовољавање основних хигодина у Карловцима. Две геронто-домаћигијенских потреба...
це имају обавезу да обилазе пријављене и
Ова услугом може бити обухваћено
обављају им послове за који постоји догонајвише 25 корисника. Помоћ је бесплатвор.
на и пружаће се у наредних шест месеци.
– Набавка лекова, одлазак код леСуграђани могу да преузму образац у
кара и у куповину, доношење огрепријемној канцеларији у Магистрава, спремање куће, помоћ око личне
ту, Трг Бранка Радичевића 1, да се
хигијене – неке су од услуга које геобрате Одељењу за друштвене деронто-домаћице пружају кориснилатности или патронажној сестри
цима, а то је значајна помоћ за оне
и поднесу захтев.
који не могу сами све то да обаве
Руководилац Одељења за
Нада Остојић Агбаба
– каже Нада Остојић Агбаба. – Нама
друштвене делатности у карловачкој општини Нада Остојић Агбаба каже да се та услуга социјал- је битно да можемо да подигнемо квалитет живота суграђана.
не заштите пружа грађанима Сремских Карловаца - старијим У другој половини године послаћемо захтев Министарству за
брачним паровима, самцима, болесним и слабо и потпуно не- рад за додатне паре како бисмо могли и у октобру, новембру и
децембру да обезбедимо старима помоћ у кући.
покретним последњих десет година у континуитету.

У НАРЕДНЕ ДВЕ ГОДИНЕ У ОРГАНИЗАЦИЈИ ЦРВЕНОГ КРСТА

К

Међугенерацијско дружење
и сарадња

фото: Црвени крст

арловачки Црвени крст један је од
десет из Србије који учествују у
пројекту међугенерацијске сарадње. Како
сазнајемо од секретара те хуманитарне
организације у Сремским Карловцима

Марине Фодор, реч је о пројекту чији носиоци су Црвени крст Војводине и Горње
Аустрије, а Карловци су се нашли у том
друштву због великог броја старачких домаћинстава.
– Пројекат подразумева обилазак
и бригу о старачким и самачким домаћинствима на територији Сремских
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Карловаца, која ће се састојати у томе да
им приликом посете волонтери измере
крвни притисак, ниво шеђера и сатурацију – каже Марина Фодор. – Поред тога,
волонтери ће, уколико им затреба, ићи у
набавку лекова или код
лекара по рецепте или
шта друго.
У плану је да то волонтери чине једном до два
пута седмично. У склопу
припрема, Црвени крст
је добио апаратуру за мерење шећера, притиска и
сатурације, а волонтери
су завршили обуку.
– Једном месечно
организоваћемо и предавања о различитим
темама – напомиње Фодор. – Замислили смо их
као сусрете на којима ће
старији суграђани млађе
учити вештинама које су
готово потпуно непознате новим нараштајима,
као што су штрикање, вез и слично, док
ће они људе трећег доба подучавати савременим технологијама и сналажењу у
дигиталном свету. Иза свега стоји намера да се смањи међугенерацијски јаз, а
мислимо да је дружење, уз овакве услуге,
добар начин за то. Пројекат ће трајати
наредне две године.

ИЗ ПОКРАЈИНСКОГ СЕКРЕТАРИЈАТА
ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ

Шест винара добило
новац за опрему
На конкурсу Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду
и шумарство за доделу бесповратних
пара за набавку опреме за производњу
вина и ракије на територији АП Војводине у 2022. години, шест виноградара
и винара из Карловаца добило је укупно нешто више од 7,3 милиона динара,
од 55 милиона колико је предвиђено
за ту намену.
Новац за куповину опреме добили
су Предраг Бајило (1,4 милиона динара), Бојан Косовић (453.938), Боривој Живановић (1.024.300), Винарија
Винум (1,5 милиона), Милан Петровић (1,9 милиона) и Дражен Ђурђић
(1.044.276).

МАШИНСКИ ПАРК „БЕЛИЛА“ ПОНОВО УВЕЋАН

Ј

Багер за више врста послова

авно комунално предузеће „Белило“ купило је вишенаменску
радну машину- багер за 10,2 милиона динара са ПДВ-ом и тиме обогатило фундус неопходних средстава за рад,
који је последњи пут увећан за трактор
и доставно возило „дачија“ пре непуних
годину дана.
По речима директора „Белила“ Радослава Јанковића, нова машина користиће предузећу за обављање широког
спектра послова.
– Погодна је за чишћење канала, атарских путева, за копање рака на гробљима при чему ће одмењивати неколико
радника који ће моћи за то време да се
баве другим пословима – каже Јанковић.

Радослав Јанковић
а уједно и спречили његово одлагање на нашла се на улицама Карловаца. Први
недозвољеним местима, омогућићемо им ангажман био је на локалитету будућег
да изнајме велике контејнере за 1.500 ди- хотела на Черату.
„Белило“ очекује ускоро и испоруку
нара – каже Јанковић. – Тиме ћемо уједно
камиона ауто-смећара. Његова набавка
самњити сопствене кружне туре.

Бетониране стазе на
Чератском гробљу

– Моћи ће да се користи за кошење траве,
прање улица, а зими и за чишћење снега.
У питању је машина великих могућности,
неопходна једном комуналном предузећу.
Јанковић објашњава да ће багер користити и за такозвану кружну туру, а то
значи за сакупљање отпада који суграђани
остављају на местима која нису предвиђена за то, и мимо контејнера.
–Да бисмо изашли у сусрет грађанима
који не знају где би са грађевинским шутом након рушења и изградње објеката
или крупним отпадом, па чак и биљним,

На проширеном делу Чератског
гробља „Белило“ је почело да бетонира
стазе. Најпре је изграђена централна, а
затим су радници наставили и попречне
да граде. Како каже директор предузећа
Радослав Јанковић, ускоро се може очекивати и да и вода буде спроведена на
тај део Чератског гробља, што је минимум комуналне опремљености гробних
парцела.
Директор „Белила“ напомиње да
грађани могу да позову бројеве телефона
021/6853090 и 685-3021 за све информације у вези са контејнерима.
Нова машина одмах након регистрације

била је преко потребна како би се превазишле потешкоће приликом одвожења
смећа са каквим се предузеће сусреће већ
дуже време због дотрајалости и честих
кварова садашњих возила.

ИЗРАДА ПЛАНА РАЗВОЈА ОПШТИНЕ У ТОКУ

Визија за будућност
П

рва радионица у склопу израде Плана развоја општине
Сремски Карловци за период од седам година, од 2022.
до 2028, одржана је 14. априла. Кључни актери на територији
општине – из јавног, цивилног и приватног сектора, као и представници школа, учесници су у том процесу. Партнери општине
у изради плана развоја су ГИЗ и Републички секретаријат за
јавну политику.
Кад план буде при крају, кренуће се с израдом средњорочног
плана по новом Закону о планском систему. Поред ове радионице у плану су још две. Саставни део процеса израде је и јавна
расправа. Крајем јуна, предвиђања су, документ би могао да буде
упућен локалном парламенту на усвајање.
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Н

ајвећи хришћански празник,
празник над празницима, Васкрс, прослављен је 24. априла у
Карловцима на традиционалан начин.
Свечано и празнично било је у свим
карловачким православним храмовима
како и доликује том празнику. Стотине
јаја офарбана су и дељена народу у свим
црквама.
Током васкршње литургије у Саборном
храму, епископ сремски Василије рукопроизвео је протосинђела др Клеопу (Стефановића), професора Карловачке богословије и настојатеља Световаведењског

ОБЕЛЕЖЕН НАЈВЕЋИ ХР

ИЗЛОЖБА
„ИЗ ЖЕНСКОГ УГЛА“

Прича о тринаест
хероина
зложба „Из женског угла“ биће
И
отворена 21. маја у Галерији Културног центра „Карловачка уметничка ра-

дионица“ у оквиру програма „Нови Сад
- Европска престоница културе 2022“ и
трајаће до 19. јуна. Поставка је посвећена
знаменитим српским женама и осмишљена као део програмског лука „Хероине“.
Осим што треба да укаже на доприносе и
улоге значајних жена у српском друштву
и култури, она ће се истовремено бавити
и начинима остваривања тог доприноса,
те друштвеним околностима које су иницирале или омогућиле манифестовање
женске креативности. Део протагонисткиња осим што заузима значајно место у
корпусу српске културе, рођењем, стваралаштвом или животом има везе са Новим
Садом, па се тиме савршено уклапају у основну идеју програмског лука „Хероине“,
а то је да укаже на потенцијале женског
стваралаштва Новог Сада.
Изложбом је обухваћен период од
краја 19. века до шездесетих година двадесетог, а окосницу пројекта чине репрезентативни примери протагонисткиња
које су искорачиле из стереотипа и тиме
допринеле промени друштвеног статуса
жене у конзервативном и мушком свету.
Иако своје деловање нису сматрале револуционарним, оне данас представљају
стваралачке фигуре вредне памћења.
Поставка ће обухватити репродукције
оригиналних уметничких дела, фотографије, предмете примењене уметности,
документе и дигиталне приказе, тако да
ће целокупан простор функционисати као
јединствена сценографска прича о овим
личностима. Сценографски, мултимедијски и дијалошки карактер изложбене
поставке омогућиће интерактивност са
различитим циљним и старосним групама. Изложбу ће пратити каталог ауторке
пројекта Јасне Кујунџић Јованов, а током
трајања предвиђен је низ програма посвећених поменутим личностима и феноменима, али и женским темама у оквиру
основног деловања носиоца пројекта,
Удружења „Чешка беседа“из Новог Сада.
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Традиционалн
свим храмовим
манастира у Карловцима, у чин архимандрита, сходно одлуци Светог архијерејског синода.
Владика Василије честитао је празник
окупљеном народу у цркви и позвао га да
присуствује обележавању стогодишњице
уједињења СПЦ 15. маја.
Суграђани римокатоличке вероисповести прославили су Ускрс недељу дана
раније. У римокатоличкој цркви Пресветог Тројства и ове године верници
су чували Исусов гроб.
Реч је о древном обичају
који се све ређе негује у
хришћанском свету.
Костимирани верници – обучени у одоре
римских легионара са
копљима у рукама, на Велики петак се окупе, изаберу најпре разводника,
који је први међу једнакима, и од 15 сати, када
је Исус Христ разапет,
чувају његов гроб све до

РАСПИСАН ПЕСНИЧКИ КОНКУРС

Рок за слање радова 15. јун
У

дружење грађана СК-АРТ из Сремских Карловаца расписало је 8.
Међународни песнички конкурс „Сремскокарловачки песнички бродови 2022“.
Конкурс је расписан у две категорије.
Прва је „Стазе и вино”, песме инспирисане Сремским Карловцима у сусрет
обележавању 130 година од рођења Иве
Андрића. Друга категорија носи назив
„Свет се дели на двоје” и ту су у питању
песме инспирисане поезијом Душка Трифуновића.

Конкурс траје до 15 јуна. Право учешћа
имају аутори из целог света старији од
17 година. Имена награђених учесника,
као и термин и место одржавања манифестације биће накнадно објављени на
Фејсбук страници фестивала https://www.
facebook.com/sremskikarlovci.art.
Трошкове доласка, одласка и боравка у
Сремским Карловцима за време фестивала сносе песници. За сва питања доступан
је имејл pesnickibrodovi@gmail.com, на
који треба послати и песме.

РИШЋАНСКИ ПРАЗНИК

но и свечано у
ма и домовима

ПРОСЛАВА СТОГОДИШЊИЦЕ УЈЕДИЊЕЊА СПЦ 14. И 15. МАЈА

Велики народни и црквени сабор
П

оводом прославе јубилеја, сто година од уједињења покрајинских
српских цркава у јединствену Српску православну цркву и обнављања Патријаршије, у Карловцима ће 15. маја
заседати Свети архијерејски
Сабор СПЦ и бити одржан низ
пригодних програма. Свечана
седница Сабора СПЦ посвећена
стогодишњици уједињења биће
одржана у сали Патријаршијског
двора у којој је оно 1920. и проглашено, а претходиће јој Света
архијерејска литургија у Саборном храму којом ће началствовати његова светост патријарх
српски Порфирије, уз саслужење
свих архијереја СПЦ. Сутрадан,
16. маја патријарх Порфирије
са архијерејима наставиће заседање у Београду.
Прослава ће почети 14. маја,
када се очекује да патријарх
српски Порфирије са делом архијереја дође возом из Београда у послеподневним сатима у
Карловце. Те вечери у Патријаршијском двору биће отворена

постављени бладахин и тронови. Осим
тога наћи ће се ту и многи други предмети који су поводом свечаности уједињења
пре сто година били донети у салу.

Почело у Карловцима

суботе увече, односно његовог васкрснућа. Смењују се на пола сата, дефилујући кроз цркву и заузимајући своја
места. У суботу увече, после оглашавања
звона, кад почну да свирају и да се певају
ускршње песме, стражари крену ка олтару, седну у први ред као почасна стража и
дочекују Ускрс. Обичај је обновљен 2001,
а до прекида је дошло седамдесетих година прошлог века. Лане је због епидемије
коронавируса одржан у смањеном обиму.

У

Две од четири конференције у процесу уједињења СПЦ одржане су у Сремским
Карловцима. Епископи из свих расејаних црквених области окупили су се већ 31.
децембра 1918. године у Сремским Карловцима на првој конференцији под председништвом митрополита Србије и архиепископа београдског Димитрија и тада је
изражена жеља за уједињењем. Тај процес заокружен је на четвртој конференцији
српских архијереја, која се прогласила Сабором, у Београду 9. септембра 1920.
године. Три дана касније, 12. септембра, на празник Сабора српских светитеља,
на врло свечан начин проглашена је обновљена Српска патријаршија у великој
дворани Патријаршијског двора у Сремским Карловцима.
изложба која ће садржати мноштво аутентичних предмета и докумената с тог
догађаја.
Свечана сала Патријаршијског двора
биће уређена онако како је изгледала у
време тог значајног догађаја за српски
народ и цркву. У њу ће поново бити

У центру Карловаца планиран је богат
културно-уметнички програм 15. маја и
долазак високих државних званица, као
и хиљаде људи.
Првобитно је планирано да се јубилеј
обележи 2020. године, али се то није догодило због пандемије коронавируса.

Освештани темељи манастирског конака

порти манастира
Ваведења Пресвете
Богородице у Сремским
Карловцима 9. априла
су освештани темељи
конака. Чину освећења,
који је служио епископ
сремски Василије са
карловачким свештенством, присуствовали су,
између осталог, председник општине Александар
Саша Стојкечић, потомци вожда Ђорђа Стратимировића, те чланови

Одбора за повратак вождових посмртних остатака у отаџбину. Том приликом владика Василије
указао је на значај градње
тог објекта за српску цркву на простору Епархије
сремске, где су се до сада
само обнављали стари конаци.
Градња конака почела
је у марту. Носилац изградње је Епархија сремска уз прилоге верника и
поштовалаца светиње.
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ПОЕТСКИ ТРЕНУТАК У БИБЛИОТЕЦИ БРАНКО РАДИЧЕВИЋ

З

Представљена збирка поезије
Весне Фекете

бирка песама карловачке песникиње Весне Фекете „Стиховне смернице за здраво одрастање“, која је овенчана
трећом наградом за најлепшу књигу на овогодишњем
новосадском Сајму књига, представљена је 19. априла у читаоници Библиотеке „Бранко Радичевић“. Била је то трећа промоција
њене друге књиге, а прва у библиотеци у овој години.

Књига „Стиховне смернице за здраво одрастање“, коју је издало Удружење Медија портал из Новог Сада, по речима ауторке, намењена је у првом реду дечјој популацији, али и нешто

старијима, па и родитељима да се подсете на вредности које су
некада деци усађиване током одрастања.
- Почела сам као дечји песник, али пишем и љубавну, родољубиву и другу врсту поезије, међутим, дете у мени увек се
провуче кроз моје песме. Покушавам кроз поезију да вратим
традицију. Ова збирка је састављена од махом награђиваних и
објављиваних песама. Одлучила сам да све те песме објављене у различитим збиркама објединим и
допуним новим у посебну књигу. У питању је моја
друга збирка, првом „Из пера једне Сремице“ сам
се заправо представила читалачкој публици. Пишем
од детињства, али је то увек била више потреба да
забележим оно што се у мени рађа. Поезија је у ово
изузетно стресно време за мене бег у нешто лепше
и посебно.
О књизи и песништву Весне Фекете је говорио
главни и одговорни уредник часописа „Кровови“
Мирко Димић рекавши између осталог да је то дело
у ком је дошло до фузије двеју врста уметности –
песништва и ликовне јер ју је илустровао Горан Јевтић. Тај спој допринео је да јој једногласно на Сајму
књига жири додели награду „Захарије Орфелин“.
У музичком делу програма наступио је кантаутор
Бобан Џевердановић са својим учеником Луком Станковим, а
библиотекарка Сузана Сигети на почетку прочитала је рецензију
Благоја Баковића.

ОПШТИНА ТОКОМ ГОДИНЕ ФИНАНСИРА 23 ПРОГРАМА КУЛТУРЕ

Од изложби, преко фестивала до часописа
У општинском буџету за суфинансирање програма и пројеката у области
културе издвојена су четири милиона
динара. Након спроведеног конкурса,
надлежни су одлучили да новчано потпомогну 23 манифестације и програма
које планирају удружења и организације
на територији Сремских Карловаца током године.
Културни центар „Карловачка уметничка радионица“ за шест програма
добиће 670.000 динара. Са по 100.000
општина ће суфинансирати „Сремскокарловачку колонију акварела и цртежа
2022“, „Сремскокарловачки ликовни
салон“, изложбу „Заборављени карловачки сликари од 18. века до почетка
21. века“, зборник текстова „Нови прилози историји Сремских Карловаца од
18. века до прве половине 20. века“, те
изложбу „Из женског угла“. За нови четвороброј часописа за науку, културу и
уметност „Кровови“ локална самоуправа обезбедиће 170.000 динара.
Општина ће са 200.000 динара подржати Међународни фестивал поезије
„Сремскокарловачки песнички бродови“, који организује удружење СК-АРТ.
Толико пара добиће и Фондација за
заштиту завичајног наслеђа „Завичајна кућа“ за Фестивал куглофа, МДМ
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продукција за „Карловачки филм фестивал“, Удружење за очување и неговање традиције и културе „Бели вукови“
за „Витешке дане у Сремским Карловцима“, а Ликовно удружење „Карловачка цртачка школа“ за „Карловачко
ликовно лето“.
Омладинском културно-уметничком
друштву „Бранково коло“ додељено је
400.000 за традиционалну уметничку игру. Фондација „Завичајна кућа“
добиће и 150.000 динара за часопис

„Фенстер“, а Покрет горана Војводине за
програм „Културно двориште“ 130.000.
Са 110.000 динара општина ће помоћи
одржавање „Зимског образовног кампа
2022“ који организује Креативни клуб
„Едуко“.
Удружење ликовних уметника „Орфелин“ уз помоћ општине од 100.000
динара реализоваће програм „Наше
наслеђе и наша стварност“. По 100.000
динара добиће ОКУД „Бранково коло“
за пројекат „Ђурђевдански венчићи –
подсећање на народне обичаје из давнина кроз активности дечјих састава“,
Фондација „Завичајна кућа“ за свој годишњи програм и Друштво за неговање
традиција и развој Сремских Карловаца
за Летњу школу црквеног појања „Корнелију у спомен“.
Друштву „Филуменист“ припашће
90.000 за годишњи програм Музеја шибица, као и Удружењу „Клуб свих генерација“ за документарни филм „Откуд
Шекспир, Путин и Буда у ловиштима
краља Драгутина“.
Удружење „Филмско бдење душе“ за
истоимену манифестацију, 16. по реду,
добиће 70.000 динара, док ће Удружење
„Карловачко срце“ за Фестивал еколошког филма „Филмом кроз шуму“
моћи да рачуна на 50.000 динара.

У КАРЛОВАЧКОЈ ГИМНАЗИЈИ

ДАР ОПШТИНЕ ВРТИЋУ КОЦКИЦА

Пријемни 14, 15.
и 21. маја

П

олагање пријемног испита за упис
ученика у први разред Карловачке гимназије у школској 2022/23. години
биће одржано 14, 15. и 21. маја.
Пријемни испит из српског језика и
књижевности за ученике са посебним
способностима за филолошке науке кандидати за упис полагаће у суботу, 14. маја
од 10 до 12 часова, док ће пријемни испит
из страног језика полагати сутрадан, у недељу, 15. маја у истом термину.
Ученици са посебним способностима
за географију и историју пријемни испит
полажу у суботу, 21. маја. Тест из географије је од 10 до 12 часова, а из историје
од 14 до 16 часова.
Подношење пријава за полагање
пријемног испита било је могуће на два
начина. На порталу mojasrednjaskola.gov.
rs од 4. до 7. априла, а лично у секретаријату Карловачке гимназије 7. и 8. априла.

НАУЧНО-СТРУЧНА
КОНФЕРЕНЦИЈА

Дигитални медији и
културно наслеђе

Ц

ентар за културу, едукацију и медије „Академац“ организује трећу
научно-стручну конференцију „Дигитални медији у функцији одрживог развоја
културног наслеђа“, која ће бити одржана
у Сремским Карловцима 27. септембра, а
званични језици конференције су српски
и енглески. Развој културног наслеђа потребно је сагледавати на принципима његове одрживости, а да би то било могуће
неопходно је интерсекторско повезивање
културе, медија и савремених технологија
и дигиталне економије. Промоција аутентичног културног наслеђа у дигиталној
медијској ери генерише атрактивну понуду на локалном и националном нивоу,
што ће, како се очекује, као резултанту
имати значајну компаративну предност
и оснаживање свеукупног развоја земље.
Радове треба слати у текст процесору
Microsoft Word искључиво електронском
поштом на адресу: akademac21000@
gmail.com. Крајњи рок за слање је 25.
август у поноћ. Сви радови ће пре публиковања бити подвргнути двострукој
„слепој“ рецензији. Плаћање котизације
није предвиђено, а ауторима следује
штампано издање зборника радова. Осим
тога, колекција радова биће доступна и
у електронском облику. Зборник радова
ће бити похрањен и доступан у Народној
библиотеци Србије и Библиотеци Матице
српске, као и у библиотекама факултета и
високих школа друштвено-хуманистичког
усмерења са којима центар „Академац“
има успостављену сарадњу.
Покровитељ је Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и
односе с верским заједницама.

Спортски реквизити за
предшколце

П

редседник општине Сремски Карловци Александар Саша Стојкечић и руководилац Одељења за
друштвене делатности Нада Остојић Агбаба посетили су 14. априла вртић „Коцкица“ и уручили различите спортске реквизите.
По речима председника општине, локална самоуправа се труди сходно могућностима да помогне ту установу како би
што боље обављала свој посао и мисију.
– Сматрамо да брига о деци и младима
јесте наш приоритет и због тога настојимо да издвојимо далеко више пара него
раније – рекао је Стојкечић приликом
посете вртићу. – У претходном периоду у
згради су обављени радови који су побољшали услове боравка деце. Планирамо да
с оваквом праксом наставимо јер објекат
треба континуирано одржавати и то на
правилан начин.
Рачунајући недавне радове обављене у
објекту и дворишту као и поклоњене реквизите општина је близу два милиона динара уложила у ту предшколску установу.
– Сваке године се трудимо да разним
средствима и помагалима, а овог пута
су то спортски реквизити и опрема, помогнемо деци – казала је Нада Остојић

Агбаба. – Циљ нам је да деца одрастају и
бораве у здравом окружењу. Финансирали
смо недавно поправку стазе у дворишту
и обложили је тартаном. На молбу запослених сносили смо и трошкове кречења
радних просторија, што је било неопходно
након прокишњавања крова. У протеклом
периоду обезбедили смо и јачи проток интернет сигнала у згради.
Помоћник директора ПУ „Радосно
детињство“ Мирјана Ђурђев која је са
особљем дочекала госте из локалне самоуправе, истакла је да карловачка општина по традицији редовно помаже вртић
„Коцкица“ и води бригу о својој деци што
је изузетно значајно. Она је нагласила да
је поклон општине посебно вредан јер
је састављен од реквизита намењених за
дечју игру у дворишту, што ће омогућити малишанима да бораве више напољу и
баве се физичким активностима.
Молерско-фарбарски радови у вртићу „Коцкица“ коштали су око 750.000
динара. Са 807.506 динара општина је
финансирала и санацију бетонске стазе
у дворишту објекта и постављање тартана по њој. То је била обавеза општине из
2016. године на основу пројекта уређења
дворишта, али није реализована до сада.

ПРВАЦИ БРИЉИРАЛИ: Карловачки прваци бриљирали су на регионалном такмичењу из безбедности у
саобраћају „Пажљивкова смотра“ 11.
априла и пласирали се на републичко надметање која ће бити половином
маја у Врњачкој Бањи. Тим I-1 разреда
који чине Огњен Молнар, Александра
Николић, Нина Пенић и Тијана Маливук, победили су вршњаке из Шапца,
Бачког Петровца, Старе Пазове, Бача
и Жабља. Добили су награде, дипломе и мајице. Ученици II-3 су освојили
шесту позицију, док су се предшколци
морали задовољити другим местом.
Прво им је за мало измакло.
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ВИШЕ ПАРА У ОПШТИНСКОМ БУЏЕТУ ЗА СПОРТ

Три и по милиона динара подељено
на 12 клубова

З

а функционисање и реализацију
годишњих програма спортских
клубова општина Сремски Карловци ове године издвојила је 4,5 милиона
динара, милион и по више него лане, а
14. априла су будући корисници тог новца потписали уговоре о финансирању у
згради Магистрата.
Председник општине Александар Саша
Стојкечић истакао је на свечаном потписивању уговора да локална самоуправа
помаже спортске клубове колико може

Стојкечић. – Реновиран је део Соколског
дома и ускоро се очекује финиширање тог
посла. Тај објекат је у међувремену предат
Спортском савезу општине на управљање.
Само за набавку опреме за теретану, која
ће бити у њему захваљујући преграђивању
дела простора, издвојили смо око 600.000
динара.
Новац за рад у овој години од општине,
на основу недавно спроведеног конкурса,
добило је 12 клубова и општински Спортски савез. Од ове године на списку клубо-

милиона динара, Бициклистички клуб
„Стражилово“ 55.600, Карате клуб „Импулс“ 255.000, а Фудбалски клуб „Стражилово“ 320.000 динара.
За функционисање у току ове године
Удружењу спортских риболоваца „Дунав“
додељено је 120.000 динара, Спортском
удружењу за кошарку „Тимсистем – Стражилово“ 280.000, а нешто мање – 210.000
динара Атлетском клубу „Ес атлетикс“.
Понос Сремских Карловаца - Стрељачка
дружина „Стражилово“ ове године може
да рачуна са 579.000 за функционисање,
а најмлађи клуб - Спортско кајак-кану
удружење „Стари Дунав“ са 80.000 динара. Милион динара резервисано је за рад
Спортског савеза општине.
Улагања у спорт у овој години у
Сремским Карловцима су увећана
што ће омогућити спортистима боље
услове за рад и напредовање
(Анђелко Поповић)

и да је то ове године више него раније.
Нагласио је да ће то чинити и убудуће,
јер је од непроцењиве важности да деца и
млади проводе време у спортским салама
и одрастају здраво.
– Подршка спорту не огледа се само
у финансирању рада клубова него и у
улагању у спортске објекте – рекао је

ва који се финансирају парама из буџета
налази се један више. То је „Фит&фаб“
фитнес клуб који је добио за ову годину
80.000 динара.
Оријентиринг клубу „Стражилово“
додељено је 450.000 динара. Одбојкашки клуб „Стражилово“ добио је 600.000,
Женски одбојкашки клуб „Партизан“ пола

По речима председника Спортског савеза Анђелка Поповића, улагања у спорт
у овој години у Сремским Карловцима су
увећана што ће омогућити спортистима
боље услове за рад и напредовање. Али,
како је рекао, реално издвајање за карловачки спорт је и веће, када се узме у
обзир и улагање у спортске објекте, попут
Соколског дома или изградња теретане на
отвореном у Дворској башти. Све то, нагласио је Поповић, су позитивни сигнали
и наговаштај бољих дана за карловачки
спорт.

КАЈАКАШКЕ РЕГАТЕ У БЕЗДАНУ И БОРЧИ

Пуношевац освојио
две медаље

На старту нове сезоне Кајак-кану клуба „Стари
Дунав” из Сремских Карловаца, на 32. Међународној
регати „Бездан 2022”, одржаној 9. априла, Никола
Пуношевац је у једноседу на 2.000 метара освојио
сребрну медаљу у категорији до 10 година. Победничко постоље поделио је са гостом из Мађарске, Ериком
Сабоом, који је први прошао кроз циљ и трећепласираним Страхињом Ромером из КК „Сомбор”.
Други представник карловачког клуба, Милан Бероња, био је дванаести у пионирској конкуренцији.
Само дан касније, Пуношевац је поново имао
разлога за славље пошто се окитио одличјем и на
традиционалној регати у Борчи. Ученик Миленка
Георгијевића је на каналу Визељ довеслао до бронзе
на стази дужине 500 метара у првом колу Мини кајак
лиге Београда.
К. Б.
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ИЗА ОДБОЈКАША АЛЕКСЕ ПЉЕВАЉЧИЋА УСПЕШНА СЕЗОНА

Лига шампиона најбољи тренутак

фото: Роберт Балаж

П

ознато је да је Одбојкашки клуб „Стражилово“ из Сремских Карловаца расадник талената, који у сали Основне
школе „23. октобар“ направе прве кораке у овом спорту,
а потом наставе узлазним путем. Ове сезоне истакао се јуниор
Алекса Пљеваљчић, који је обукао дрес новосадске „Војводине“
и у њему остварио запажене резултате. Стигао је и до првог
тима великана из Српске Атине, ког предводи тренер Слободан
Бошкан, златни олимпијац из Сиднеја 2000. године.
– Тренирао сам са сениорима три месеца, јер им
је један техничар био повређен – каже осамнаестогодишњи Алекса Пљеваљчић. – У фебруару
је „Војводина“ путовала у Лисабон на двомеч
са Бенфиком у групној фази Лиге шампиона,
најјачег европског клупског такмичења. Имао
сам прилику да будем тамо са екипом, што ми је
пуно значило и био је то сигурно најбољи тренутак
за мене ове сезоне.
Млади Карловчанин провео је осам и по
година у „Стражилову“ да би потом играо
у ОК „Нови Сад“ и СК „Волеј“, а почетком ове сезоне догурао је до јуниорског
састава „Војводине“. Црвено-бели су у
јануару освојили пехар намењен покрајинском прваку у овом узрасту, а
Пљеваљчић је проглашен за најбољег
дизача Финалног турнира у Спенсу.
На крају сезоне уследио је шлаг на
торти пошто је „Војводина“ постала
шампион Прве Б лиге Србије и већ
два кола пре краја првенства обезбедила је пласман у виши ранг, други по
јачини у земљи – Прву А лигу. Алекса је пре
тога одрадио и припреме са нашом јуниорском репрезентацијом.
Поред свих спортских обавеза, Пљеваљчић
је успешан и у школи. Завршава трећи разред Карловачке
гимназије, одељење руски језик. Колико му и то иде од руке,
показује чињеница да је освојио пето место од 30 кандидата

на такмичењу рецитатора у категорији „Руски као страни
језик“ одржаном у Руском дому у Београду.
– Усклађујем школу и тренинге, све се може, кад се
хоће – истиче Алекса. – Планирам да студирам, али и да
наставим озбиљно да се бавим одбојком.
Кристина Бугарски

ОДБОЈКАШКО ПРВЕНСТВО ВОЈВОДИНЕ ЗА ПРЕТПИОНИРЕ

„Стражилову” бронза и виза за државно
Н

астављају одбојкаши „Стражилова“
из Сремских Карловаца са одличним
резултатима. Нови успех у низу млађих категорија јесте освојена бронзана медаља на
Финалном турниру Првенства Војводине за
претпионире одржаном 9. априла у сали
Основне школе „Ђура Јакшић“ у Ковину.
Карловчани су у утакмици за треће место преокретом, после губитка првог сета,
савладали новосадски СК „Волеј” резултатом 3:1 (23:25, 25:16, 25:20, 25:22). Пре
тога су доживели пораз у полуфиналу од
Пролетера из Зрењанина (3:0) који је потом постао првак пошто је победио „Баваниште“.
С обзиром на то да су се домогли одличја на покрајинском шампионату црвено–црни су обезбедили и пласман на државно првенство, које ће се одржати у јуну.
Осим бронзане медаље, за „Стражилово“ је
стигло и индивидуално признање. Наиме,
Душан Милосављевић проглашен је за најбољег дизача Финалног турнира у Ковину.
К. Б.
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ВИТАЛНИ ПОДАЦИ (од 15. марта до 27. априла 2022)

Ангелина и Игор
рекли „да“

Ангелина Кечић и Игор Ђураковић

Теодор Гаџић

РОЂЕНИ:

ВЕНЧАНИ:

Реља Дробац (15. март) - Иване Касабашић Дробац и Милана
Дропца, Виктор Лакатош (18. март) - Видосаве Павловић и
Дејана Лакатоша, Касија Видовић (2. април) - Емилије и Николе
Видовића, Стефан Јовановић (6. април) - Афродити Запунидис
и Ђорђа Јовановића, Хелена Арчаба (15. април) - Бранкице и
Милоша Арчабе, Вук Симић (18. април) - Сање и Јована Симића,
Ленка Гаић (20. април) – Иване Родић Гаић и Станка Гаића,
Теодор Гаџић (21. април) – Драгане и Немање Гаџића.

Ангелина Кечић и Игор Ђураковић (26. март)

УМРЛИ:
Миланко Кечић (1946), Горан Стојић (1968), Никола Стефановић
(1983), Ката Дејановић (1949), Момир Вујић (1954), Ђурђица
Смиљан (1962), Душан Басарић (1933), Драган Допуђа (1973),
Ђорђе Инђић (1960).

ОДЕЉЕЊУ ПЕДИЈАТРИЈЕ У КАРЛОВАЧКОЈ АМБУЛАНТИ

Опрема вредна пола милиона динара
О

дељењу педијатрије у амбуланти Дома здравља „Нови Сад“
у Сремским Карловцима 31. марта је уручена опрема
вредна пола милиона динара, дар локалне самоуправе.
Опрему је ради побољшања услова рада, безбеднијег пружања
здравствених услуга и обављања редовних прегледа најмлађих
суграђана, беба и одојчади, др Слађани Ковачевић, специјалисти педијатрије уручио председник општине Александар Саша
Стојкечић заједно са руководиоцем општинског Одељења за
друштвене делатности Надом Остојић Агбабом.
Поклон општине састоји се од дужинометра-покретне мерне
подлоге за бебе, стола за повијање одојчади и мале деце, фрижидера за чување вакцина, рефлектора за педијатријски преглед,
стетоскопа, бесконтактног топломера и пулсног оксиметра за
прст.
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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

ЖЕЛЕЗНИЧКИ 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
742РЕ
8.44
2404Р
9.50
2406Р
11.47
744РЕ
12.44
2408Р
13.46
2410Р
16.03
2412Р
17.51
2414Р
19.58
2416Р
23.08
Р-регио, РЕ-регио експрес

Сремски КарловциБеоград Центар
Број воза
Време
2401Р
5.38
2403Р
7.56
2405Р
9.12
741РЕ
10.16
2407Р
11.11
2409Р
13.10
743РЕ
14.16
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
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
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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
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