
Празник јединства и слоге

ОДМИЧЕ ИЗРАДА ПЛАНА РАЗВОЈА 
СРЕМСКИХ КАРЛОВАЦА

ОБЕЛЕЖЕНА СТОГОДИШЊИЦА УЈЕДИЊЕЊА 
СРПСКЕ ПРАВОСЛАВНЕ ЦРКВЕ И ОБНАВЉАЊА 

ПАТРИЈАРШИЈЕ

Гордани Ђурђевић Димић 
признање за високе 

домете у култури

НА СВЕЧАНОЈ АКАДЕМИЈИ 
ПОВОДОМ МАЈСКЕ СКУПШТИНЕ 

Реални и оствариви 
циљеви у центру пажње

Жетва медаља „Стражилова“ 

ОРИЈЕНТИРЦИ УСПЕШНИ НА ДРЖАВНИМ ПРВЕНСТВИМА 

Сами саде и брину о цвећу у 
нашем окружењу

МЛАДИ ЗА ПРИМЕР И ПОНОС



2 | Maj 2022

ОБЕЛЕЖЕНА СТОГОДИШЊИЦА УЈЕДИЊЕЊА СРПСКЕ ПРАВОСЛАВНЕ ЦРКВЕ И ОБНАВЉАЊА ПАТРИЈАРШИЈЕ

обновљене Патријаршије, што је 20. но-
вембра исте године потврдио и Изборни 
сабор, да би 19. фебруара 1922. године, 
Патријаршија у Константинопољу је од-
говарајућим црквеним актом - Томосом, 
потврдила уједињење српских црквених 
области као „канонско и оправдано“, а 
Српска православна црква призната, „за 
сталнo и заувек”, као сестринска црква 
свих аутокефалних Православних цркава.

-Овај велики празник јесте празник 
јединства и слоге, дан када је од свих 
потврђена општа, свагдашња свест о је-
динству и континуитету наше свете Пра-
вославне цркве у историји, посебно од 
великог догађаја стицања аутокефалије, 
пре више од осам векова, од Жиче, Пећи 
и Карловаца до Београда. И ми данас, по-
сле стотину година, радосно објављујемо 
и прослављамо овај историјски догађај, 
било да живимо у матици, било у некој 
од српских или околних земаља, било у 
расејању, разбацани буром историјских 
ветрова широм шест континената. У 
свим невољама, недаћама и страдањима 
Српска православна црква је делила и 

Празник јединства 
и слоге

У знак сећања на уједињење по-
крајинских православних цркава 
у јединствену Српску православну 

цркву и обнављање Пећке патријаршије, 
укинуте 1766. године, 14. и 15. маја одр-
жана је велика прослава стогодишњице 

тог значајног догађаја за СПЦ у Сремским 
Карловцима, где је тај процес почео и на 
свечан начин, то јест проглашењем ује-
дињења 12. септембра 1920. и завршен. 
Тим поводом одржана је у Карловцима у 
недељу, 15. маја и свечана седница Светог 
архијерејског Сабора Српске православ-
не цркве, којом је почело редовно мајско 
заседање Сабора СПЦ.

По њеном завршетку са балкона Па-
тријаршијског двора окупљенима на 
централном карловачком тргу обратио 
се патријарх Порфирије прочитавши 
Саборску посланицу поводом прославе 
стогодишњице васпостављања канонског 
јединства Српске Патријаршије. 

-Српска православна црква је, од не-
законитог и насилног укидања Пећке 
патријаршије 1766. године, живела по-
дељена у митрополије и епископије у 
границама различитих држава, али се и 
у тим условима свака црквена организа-
циона јединица старала да очува духовни 
и национални идентитет своје пастве, да 
обезбеди опстанак српскога народа - ре-
као је патријарх Порфирије. - То је чини-
ла по цену највећих жртава, непрестано 
разгоревајући пламен наде да ће се сви 
православни Срби поново сабрати под 
омофором и пред троном српског про-
светитеља, светитеља Саве. И коначно, по-
сле победе у Великом рату, по ослобођењу 
и стварању државе јужних Словена, 12. 
септембра 1920. године у Сремским Кар-
ловцима, у присуству регента Александра 

Карађорђевића и државних званичника, 
одржан је Сабор архијерејâ на којем је, 
после стотину и педесет четири године, 
уз литургијско јединство, које никада 
није ни било нарушено, васпостављено и 
канонско и административно јединство 

и свечано проглашена обновљена Пећка 
патријаршија, односно Српска православ-
на црква, на подручју њене историјске и 
канонске јурисдикције. Тако су коначно 

испуњене тежње мно-
гих покољења наших 
предака.

По патријархо-
вим речима, Свети 
Архијерејски Сабор 
Српске православ-
не цркве је убрзо, 
28. септембра 1920, 
најугледнијег архије-
реја тог доба, митро-
полита београдског 
Димитрија, изабрао 
за првог патријарха 
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изложбу у Патријаршијском двору „Сто-
годишњица од проглашења Српске па-
тријаршије“, чији аутори су др Гордана 
Петковић из Музеја града Новог Сада, ди-
ректор Архива СПЦ др Радован Пилипо-
вић, управник музеја СПЦ мр Владимир 
Радовановић, директор Историјског ар-
хива града Новог Сада МА Петар Ђурђев, 
ректор Карловачке богословије протоје-
реј-ставрофор мр Јован Милановић и 

управник Ризнице Епархије бачке ђакон 
Мирослав Николић. Три музејско-ар-
хивске установе постарале су се да у 
аутентичном амбијенту изложе не само 
документе и предмете који говоре о том 
догађају, него и артефакте који су били за 
свечано проглашење СПЦ пре сто година 
донети у Патријаршијски двор. Тако је за 
ову прилику из Београда донет, с наме-
ром да трајно остане у Карловцима, ре-
стауриран патријаршијски трон Георгија 
Бранковића, изнад ког је поново намеш-
тен балдахин.

Његова светост патријарх српски Пор-
фирије са већином архијереја допутовао 
је возом из Бограда у Сремске Карловце 
на свечаност поводом обележавања сто-
годишњице уједињења. Њима је на новој 
железничкој станици приређен величан-
ствен дочек, а потом су се кочијама, у 
литији на чијем челу су били мотораши 
са тробојницама, одвезли до Патријар-
шијског двора. 

ОБЕЛЕЖЕНА СТОГОДИШЊИЦА УЈЕДИЊЕЊА СРПСКЕ ПРАВОСЛАВНЕ ЦРКВЕ И ОБНАВЉАЊА ПАТРИЈАРШИЈЕ

радости и туге васцелог српског народа, 
а Патријаршија српска је била и остала 
символ народног јединства и онда када 
је државно устројство и јединство бивало 
разбијено. Због свега тога ми ових дана, 
када се сећамо подвига наших предака 
који су жудили за јединством, за јединство 
се борили и јединство цркве остварили, 
озарени светлошћу Васкрсења Христо-
вог, шаљемо архипастирски благослов 
свој пуноћи наше Српске православне 
цркве, историјске Патријаршије пећке и 
београдско-карловачке, и позивамо наш 
верни народ у земљи и расејању да, упр-
кос свим искушењима, остане и истраје у 
заједништву, у крилу своје Мајке цркве – 
поручио је патријарх Порфирије.

Сабрској седници у Двору претходила 
је света архијерејска литургија у Сабор-
ној цркви којом је началствовао патријарх 
Порфирије, уз саслужење осталих архије-
реја, свештенства и монаштва Епархије 
сремске, која је домаћин и организатор 

обележавања тог великог јубилеја, а по-
сле читања посланице на бини испред 

Карловачке богословије одржана је све-
чана академија и културно-уметнички 
програм.

Попут 12. септембра 1920. када је у 
Карловцима проглашњено уједињење 
СПЦ и 15. маја ове године на истом месту 
окупило се мноштво људи и званичника. 
Поред покрајинског премијера Игора Ми-
ровића и чланова Владе АП Војводине, 
градоначелника Новог Сада Милоша Ву-

чевића, председника карловачке општине 
Александра Саше Стојкечића, као и пред-

седника осталих ло-
калних самоуправа 
са територије Епар-
хије сремске, свеча-
ности су присуство-
вали принц Филип 
и принцеза Даница 
Карађорђевић, ми-
нистарка правде у 
Влади Србије Маја 
Поповић, посланик 
у хрватском Сабо-
ру и лидер Српског 
народног вијећа 
Милорад Пуповац, 
председник Матице 
српске Драган Ста-
нић и многи други.

Обележавање ју-
билеја СПЦ почело је у суботу, 14. маја 
када је патријарх Порфирије отворио 

Фото: С. Шушњевић
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Грађани нестрпљиви, надлежни 
моле за разумевање 

РЕКОНСТРУКЦИЈА УЛИЦЕ БРАЋЕ АНЂЕЛИЋ УШЛА У ТРЕЋИ МЕСЕЦ

Н езадoвољни динамиком којом се одвијају радови у њи-
ховој улици, као и отежаним свакодневним функциони-
сањем због тога, али и забринути за стабилност својих 

кућа од којих су неке грађне и пре више од века, житељи Улице 

браће Анђелић већ неко време обраћају се Општинској 
управи у потрази за одговорима на питања која их муче, 
али и извођачима радова и „Белилу“.

Тим поводом локална самоуправа издала је са-
општење како би суграђане обавестила о тренутном 
стању и следећим фазама извођења радова изража-
вајући разумевање за њихову узнемиреност, али их 
исто тако молећи да покажу стрпљење и разумевање 
за обимне и сложене радове и позивајући да својом 
сарадњом и благовременим обраћањима Општинској 
управи допринесу да наведени послови буду квалитет-
но обављени, јер је свима у интересу да Улица браће 
Анђелић добије савремени и нови водовод, атмосферску 
канализацију, електромрежу, јавну расвету, коловоз и 
тротоаре.

Како се наводи у саопштењу, реконструкција Улице 
браће Анђелић планирана је да се изведе у пет фаза, 
које обухватају изградњу атмосферске канализације, 

водоводне мреже, замену електроенергетске мреже, јавне расве-
те и саобраћајнице.

„До сада су завршене прве две фазе радова, које је извела 
фирма ‘Карин комерц’ из Ветерника. Следећа фаза, која под-

разумева измештање садашње надземне 
електроенергетске мреже и изградњу од-
говарајуће заменске мреже, започеће у 
наредним данима и реализоваће је Елек-
тродистрибуција Србије д.о.о. Београд – 
огранак Електродистрибуција Нови Сад. 
Зато најљубазније молимо све суграђане 
да, у случају постојања неких недоумица, 
телефонским позивима не узнемиравају 
извођаче радова, већ одговоре потраже 
од службеника Општинске управе на број 
телефона 021/685-30-89“, каже се у са-
општењу.

Како се даље наводи, за праћење и 
контролу извођења радова задужен је 
надзорни орган наручиоца, односно пре-
дузеће „Соур инжењеринг 2017“ д.о.о. из 
Сремских Карловаца. У случају да грађани 
желе да пријаве оштећења или неки други 
проблем, настао у току самих радова, а 
како не би беспотребно позивали телефо-
ном одељења и службе које нису надлежне 
за њихово решавање, потребно је да своју 
жалбу, у писаној форми, предају на писар-

ници Општине Сремски Карловци, како би локална самоуправа 
ангажовала надзорни орган да утврди настали проблем и наложи 
његово отклањање.

Из Општинске управе поручују да ће се одношење смећа из 
Улице браће Анђелић до завршетка радова одвијати по раније 
утврђеном плану, тако што ће грађани своје канте за смеће и 
даље остављати у најближој споредној улици кроз коју пролази 
камион ЈКП „Белило“, како би радници комуналног предузећа 
могли да их испразне.

„Становници Улице браће Анђелић, такође, не морају да 
страхују због указивања медицинске помоћи, јер стручне екипе 
Завода за хитну медицинску помоћ Нови Сад, упркос отежа-
ним условима на терену, могу успешно и на време да стигну до 
пацијената и да их, по потреби, пренесу у неку од здравствених 
установа“, напомињу надлежни из општине. 

Реконструкција је почела 10. марта и по уговору би требало 
да буде завршена за 180 дана.
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Урбанистички пројекат Института за 
виноградарство на увиду

Реални и оствариви циљеви
у центру пажње

ОДМИЧЕ ИЗРАДА ПЛАНА РАЗВОЈА СРЕМСКИХ КАРЛОВАЦА

У ПОТКРОВЉУ МАГИСТРАТА ОД 4. ДО 10. ЈУНА

У склопу процеса израде Плана 
развоја општине Сремски Кар-
ловци од 2022. до 2028. године, 

30. маја је одржана трећа радионица којој 
су присуствовали и представници Репу-
бличког секретаријата за јавне политике, 
који је заједно са ГИЗ-ом партнер локал-
ној самоуправи у том послу, започетом 
14. априла. На трећој радионици која је 
била подељена у два дела разговарало се 
о инфраструктури, заштити животне сре-
дине, привредном и друштвеном развоју. 

Председник општине Александар 
Саша Стојкечић каже да се за разлику 
од претходних планских докумената тог 
типа, овим који је у изради, тежи по-
стављању циљева који су оствариви. 

– Основни циљ је да се планом дефи-
нишу реални и проблеми који су решиви 
– каже Стојкечић. – У ранијим планови-
ма више је акценат стављан на дугорочна 
и добра решења, али која нису могла да 
се остваре у задатом року. Поучени тим 
искуствима гледамо да постављамо пред 
себе реалније и оствариве циљеве, ма ко-
лико они изгледали мали и скромни. То 
су помаци у односу на претходне плано-
ве. Најважније у целом процесу је то што 

је највећи део посла препуштен грађани-
ма. Покушава се од њих добити мишљење 
шта они виде као проблеме и шта треба 
да буде у центру пажње, зато су они у 
највећем делу и укључени у израду док 
ми дајемо неку врсту техничке подршке.

Стефан Гнип из општинског Одељења 
за локални економски развој, привреду, 
инвестиције и грађевинско земљиште на-
помиње да је на трећој радионици задатак 
учесника био да дефинишу мере које ће 
бити предвиђене планом развоја. 

– Настојали смо да повежемо све кључ-
не актере са територије општине како 
бисмо заједничким снагама допринели да 
план развоја буде адекватан и применљив 
у наредном периоду – наглашава Гнип. – 
У процесу израде учествују представници 
јавних институција, цивилних удружења, 
школа. Надам се крајем јуна или почет-
ком јула нацрту плана који ће потом ићи 
на партнерски форум и јавну расправу. 
Након тога, ако све буде у реду, могао би 

се наћи пред одборницима у септембру. 
По речима Владице Војиновић, кон-

султанткиње са Универзитета Едуконс, 
који је такође партнер на пројекту, после 
дефинисања мера за реализацију и до-
стизање приоритетних циљева који су из-
двојени на претходним радионицам када 
се разговарало о кључним проблемима 
са којима се сви сусрећу, следи анализа 
свега до сада учињеног у погледу прио-
ритета.

– Важан сегмент у овом процесу је и 
дефинисање индикатора који ће бити 
остварени у периоду од наредних седам 
година јер је потребно мерити учинак ре-
ализације имплементације документа. С 
тим у вези кренућемо од неких почетних, 
базних индикатора и дефинисати циљеве, 
оне које ћемо достићи акцијама и реали-
зацијом свих мера и активности који ће 
се наћи у овом плану – рекла је Владица 
Војиновић.

Ј авна презентација урбанистичког 
пројекта за комплекс Института за 

воћарство и виноградарство у Сремским 
Карловцима, на катастарским парцелама 
1884/1, 1887/4 и 1892/1 и у делу катастар-
ске парцеле 1893/1 биће одржана од 4. до 
10. јуна сваког радног дана од 8 до 13 сати 
у просторијама Одељења за просторно 
планирање, урбанизам, имовинско-прав-
не послове, Трг Бранка Радичевића 1, и 
на званичној интернет страници општине 
www.sremskikarlovci.rs – документа/одлу-
ке/урбанизам/презентација урбанистич-
ких пројеката.

У назначеном периоду могуће је по-
гледати пројекат, а примедбе и сугестије 
на планирана решења доставити Одељењу 
за просторно планирање, урбанизам, 
имовинско-правне послове, искључиво у 
писаној форми преко општинске писар-
нице или на имејл адресу: urbanizam@
sremski-karlovci.org.rs закључно са даном 
завршетка јавне презентације.

За давање обавештења о презентацији 
задужена је Мирјана Смиљанић, кан-
целарија 35 у поткровљу Магистрата, а 
информације се могу добити и телефон-
ским путем на бројеве 021/685-3006 и 

021/685-3060. Информације о урбани-
стичко-архитектонском решењу даваће 
носилац израде пројекта Зорица Бошња-
чић на број 021/529-444.

По истеку јавне презентације биће 
спроведен поступак стручне контроле 
пред Комисијом за планове, која ће раз-
матрати урбанистички пројекат са свим 
пристиглим сугестијама и примедбама.

Наручилац пројекта и подносилац зах-
тева је општина Сремски Карловци, а из-
рада је поверена ЈП „Завод за урбанизам 
Војводине“.
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ОПОРАВЉА СЕ ТУРИЗАМ НАКОН ПАНДЕМИЈЕ

Групне посете поново стварност
А ко је судити по почетку сезоне, 

стижу бољи дани за туризам у 
Сремским Карловцима након 

две године затишја због пандемије коро-
навируса. У време пандемије и бројних 

ограничења уведених ради спречавања 
ширења заразе забележено је повећење 
броја ноћења, а пад долазака организо-
ваних група, али на старту овогодишње 
сезоне, ситуација је знатно другачија. 

– Сезона је одлично почела и ми смо 
веома задовољни због тога – каже дирек-
торка Туристичке организације (ТООСК) 
Јасмина Бељан Искрин. – Организоване 
групе свих категорија посетилаца дола-
зиле су у великом броју у мају, који је 
ударни месец у сезони. Немамо још тачан 
број, али је чињеница да су се све групе 
туриста покренуле, од ђака у оквиру ек-
скурзија, преко одраслих до пензионера. 

Директорка ТООСК-а каже да су се и 
обједињене улазнице, уведене на почет-
ку сезоне, добро показале. Завршене су 

едукације за водиче, а кандидати који су 
положили испит, већ раде. Таквих је 14 
у Карловачкој гимназији и Богословији 
„Свети Арсеније“, која је ове године от-
ворила врата туристима стављајући им на 

располагање разгледање новоформиране 
спомен-собе и свечане сале. Двоје нових 
водича прикључили су се досадашњим 
који туристима показују знаменитости 
целих Карловаца. 

– Учествовали смо у међународном 
пројекту „ТАНГРАМ“ (Транснационални 
ресурси паркова и вртова туристичког тр-
жишта јадранско – јонског региона) у ком 
је један од партнера из Србије био Реги-
онални центар за друштвено-економски 
развој – Банат (РЦР Банат) – каже Јас-
мина Бељан Искрин. – Пројекат је усме-
рен на развијање другачијих туристичких 
производа, заснованих на јединственом и 
иновативном транснационалном моделу, 
који ће обогатити туристичку понуду, сти-
мулисати конкурентност малих и средњих 

предузећа, побољшати јавну и приватну 
транснационалну сарадњу међу актерима 
у ланцу вредности у туризму и помоћи у 
побољшању услова живота локалног ста-
новништва. Учествовало је десет партне-
ра из седам европских држава у којима 
су одабаране туристичке дестинације са 
великим потенцијалима, а у Србији је то 
Фрушка гора. 

Захваљујући Туристичкој организа-
цији у Каровцима су одржане четири 
партиципативне радионице под називом 
„Будућа визија Фрушке горе“, а као ре-
зултат израђен је Локални акциони план 
за одрживи развој туризма територије 
Фрушке горе. Пројектом је предвиђено 
и постављање четири скрин тач екрана 
са интегрисаном понудом Фрушке горе. 
Туристичка организација и Планинарски 
дом на Стражилову добили су по један. 

-Сваки уређај садржи апликацију која 
је развијена у циљу промоције природних 
ресурса и културног наслеђа које поседује 

Фрушка гора. Апликација садржи инте-
рактивне мапе, информације о најваж-
нијим знаменитостима и локалитетима на 
Фрушкој гори, планинске руте при чему је 
свака од 16 рута детаљно описана. Апли-
кација пружа све потребне информације 
сваком туристи који се нађе на било којој 
локацији на Фрушкој гори, а све како би 
је боље упознао и да се што дуже задржи. 
Друга два интерактивна екрана налазе се 
у Туристичкој организацији града Новог 
Сада и Туристичком инфо-центру Врдник 
– каже Јасмина Бељан Искрин.

Пројектом је предвиђено и постављање 
четири скрин тач екрана са 

интегрисаном понудом Фрушке 
горе. Туристичка организација и 

Планинарски дом на Стражилову 
добили су по један

ПЕТА ЛИКОВНА КОЛОНИЈА САВЕЗА ИНВАЛИДА РАДА

Нова дела у колекцији слика
К арловачка организа-

ција Савеза инвали-
да рада (СИР) окупила је 
уметнике из својих редова 
из различитих места Војво-
дине на ликовну колонију у 
хотелу „Дунав“ 24. маја. То 
је пета ликовна колонија, 
на којој је учествовало 13 
сликара из Новог Сада, Вр-
баса, Панчева, Старе Пазове, 
Мошорина, Бачке Паланке 
и Сремских Карловаца. По 
речима председнице СИР-а 
Наде Першић, захваљујући 
овогодишњем сазиву, ко-
лекција слика с ранијих 

колонија богатија је за 13 
нових дела.

Част да отвори коло-
нију припала је чланици 
Општинског већа за спорт, 
омладину и социјалну по-
литику Живани Живано-
вић, која је нагласила да се 
општина труди у складу са 
својим могућностима да по-
могне рад организације.

Изложба слика с коло-
није, као и ручних радова 
биће приређена 21. јула у 
хотелу „Дунав“, на славу 
СИР-а, празник Светог Про-
копија.
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Н а свечаној академији, одржаној 
16. маја у згради Покрајинске 
владе у Новом Саду поводом 174 

- годишњице одржавања Мајске скупшти-
не, на којој је 15. маја 1848. године у Срем-
ским Карловцима проглашено стварање 
Српске Војводине, нашој суграђанки, 
истакнутој позоришној и филмској глу-
мици додељено је покрајинско признање 
у области уметности „Павле Јовановић“.

Признање је лауреаткињи уручио пред-
седник Покрајинске владе Игор Мировић, 
а она је захваљујући се истакла да јој је 
доделом тог високог признања за културу 
и уметност АП Војводине које носи име 
омиљеног и славног сликара Павла Јова-
новића, указана велика част.

-Учинили сте ме радосним добитни-
ком овог високог признања, још једном 
подсећајући ме на тај начин да једино 
уметник, који је укорењен у свом народу, 
поносан на његову националну историју, 
хероизам, на све облике манифестације 
живота тог народа на овим просторима 
може као Антеј из тла да црпи снагу за 
своју уметност. Овако штедро могу да 
вас награде само ваши пријатељи, а тек 
они који вам и нису тако блиски могу да 
дају и оцене праве вредности дела која 

остављате за собом. Благо уметнику око 
чијег дела нема спорења, а такво је дело 
бесмртника Павла Јовановића. Велики 
Елизабетанац Шекспир који у 66. свом 
сонету каже „уморном од свега у смрт 
ми се жури јер видех и златна одличја о 
погрешном врату, не дао Бог скрхан спо-
којном смрти ћу се дати од које ме тек 
само љубав може сачувати“. Ја не могу, не 
желим и нећу да гледам на ово признање 
осим као на израз љубави, ваше подршке 
коју сте ми несебично пружали свих ових 
четрдесетак година рада у култури и умет-
ности – рекла је Гордана Ђурђевић Димић.

Гордану Ђурђевић Димић, за посебан 
допринос уметничком стваралаштву, за 
добитника признања које носи име једног 
од највећих српских сликара Павла Јова-
новића, предложило је Српско народно 
позориште. Гордана је глуму завршила 
на Академији уметности у Новом Саду, у 
класи професора Бранка Плеше.

Комисија је у образложењу одлуке 
навела да је Гордана Ђурђевић Димић 
глумила у великом броју позоришних 
представа, на филму и телевизији, те 
да је добила бројне награде и признања 

за свој рад, попут Златне медаље „Јован 
Ђорђевић“, „Нушићеве награде“ за живот-
но дело, Награде „Жанка Стокић“, шест 
годишњих награда СНП-а, Стеријине на-
граде, Награде „Предраг Томановић“, као 
и више награда на сусретима војвођан-
ских позоришта. Заузима истакнуто место 
у драмском ансамблу Српског народног 
позоришта.

Овогодишњи добитник признања у 
области науке „Милутин Миланковић“ је 
проф. др Момир Миков.

Говорећи о Мајској скупштини, Игор 
Мировић је казао да у „историјском ка-
лендару нашег заједничког сећања и по-
штовања 15. мај је незаобилазан дан, дан 
када се српски народ одлучио за пут сло-
боде, очувања сопствене самобитности и 
једнакости са свим другим народима са 
којима је живео – пут Српске Војводине“. 
Српску Војводину на Мајској скупштини 
формирала је, како је навео, чврста воља 
народа предвођена великанима као што су 
патријарх Јосиф Рајачић, генерал Ђорђе 
Стратимировић и Јован Суботић, да би 
она 1860. године била формално укинута, 
али је остала у срцу српског народа.

СЕЋАЊЕ НА МАЈСКУ СКУПШТИНУ: Полагањем вена-
ца испред спомен-табле на згради Магистрата у Срем-
ским Карловцима, која сведочи о Мајској скупштини, 
значајном догађају националне али и локалне историје, 
13. маја је обележена 174-годишњица њеног одржавања 
и проглашења Српске Војводине, те одата пошта уте-
мељивачима Војводине. Мајска скупштина, која је од 
1. до 3. маја по старом, односно од 13. до 15. маја по 
новом календару 1848. године одржана у нашој вароши, 
догађај је који представља велику манифестацију српске 
националне свести и заноса. 

Венце су положили заменица председника карло-
вачке општине Вишња Плавшић у присуству председ-
ника Скупштине општине Бобана Петковића и чланова 
Општинског већа, и потомци учесника мајских збивања, 
вожда Ђорђа Стратимировића.

НА СВЕЧАНОЈ АКАДЕМИЈИ ПОВОДОМ МАЈСКЕ СКУПШТИНЕ 

Гордани Ђурђевић Димић признање 
за високе домете у култури
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У НЕДЕЉИ СЕЋАЊА НА 
ПРОФЕСОРА МИОДРАГА 

РАДУЛОВАЧКОГ

Горани 
обележили шест 

деценија рада
П оводом јубилеја - шест деценија 

постојања и рада Покрета горана 
Србије, 28. априла је у Еколошком цен-
тру „Радуловачки“ у Сремским Карлов-
цима, седишту Покрета грана Војводине, 
одржана свечаност на којој је акценат 
стављен на активности и постигнућа 
војвођанског дела те најстарије еколошке 
организације у држави. Како је речено на 
свечаности која је приређена са извесним 
закашњењем због пандемије коронави-
руса, Покрет горана Војводине (ПГВ) је 
еколошко и омладинско удружење које 
од 1960. године активно ради на оства-
рењу визије развоја заједница у којима сви 
активно и одговорно учествују у заштити 
животне средине кроз одрживи развој.

Свима, како је истакнуто, који су својом 
добром вољом, знањем и стручношћу 
помогли да заједничке идеје спроведу у 
дело, Покрет горана је уручио признања.

Обележавање јубилеја било је део 
програма „Недеља сећања на професо-
ра Миодрага Радуловачког“ који Покрет 
горана Војводине од смрти тог великог 
филантропа и поштоваоца те организа-
ције и Карловаца 2014. приређује сваке 
године. На дан када је рођен, 28. априла, 
успомене на професора Радуловачког 
евоцирали су некадашњи председник кар-
ловачке општине Миленко Филиповић, за 
чијег мандата је он остварио свој задужби-
нарски опус у Карловцима, дугогодишња 
председница Друштва за неговање тради-
ција и развој Сремских Карловаца Јасна 
Атанацковић и новинарка „Дневника“ 
Зорица Милосављевић.

Тог дана отворена је и изложба фото-
графија Карловаца с акцентом на оне из 
раније прошлости вароши, с које је упућен 
позив суграђанима да отворе шкриње и 
изнесту на светлост дана и пред очи јавно-
сти фотографије које поседују како би се 
направила својеврсна фото-збирка. 

на идеју да се позабави припремом пре-
зентације давнашњих обичаја који су били 
распрострањени у Срему, дошла спонтано 
и да иза свега стоји жеља да се предста-

ви традиција на коју 
треба сви да будемо 
поносни.

– Потребно је да 
ценимо наш немате-
ријалне и материјал-
не културне вредно-
сти на нови начин 
– каже Ђурђинка 
Царевић. – Запис 
мога  чукундеде 
од кога смо у овај 
пројекат кренули 
стар је 140 година. 
Ђурђевдан је про-
лећни, хришћански 
и народни празник, 
један од најомиље-
нијих у српском на-
роду. Он је успомена 

на дан када је погубљен Свети Георгије, 
јер није желео да се одрекне хришћан-
ске вере. Ђурђевдан је граница између 

БРАНКУ У ПОХОДЕ НА ЂУРЂЕВДАН: Најпознатијем ђаку 
Карловачке гимназије, чувеном роматичарском песни-
ку Бранку Радичевићу, 6. маја је на Бранковом вису на 
Стражилову, где је по сопственој жељи сахрањен, служен 
помен по вишедеценијској традицији. Помен су служили 
свештеници Станко Лакетић, који је уједно и професор 
Карловачке богословије и Слободан Вујасиновић, а са њима 
на уранак пошла је и група ученика те школе у друштву са 
још једним професором - Иваном Неђићем.
Ђурђевдански уранак обичај је који осим богослова и њи-
хових професора, као и свештеника још негује омања гру-
па Карловчана, као и власници коња који до Стражилова 
долазе јашући коње или у запрегама. Они из практичних 
разлога са коњима остају у подножју Бранковог виса, а 
по повратку у Карловце иду да честитају Ђурђевдан све-
чарима. 

Ђурђевдански 
венчићи 

отргнути од 
заборава 

МЛАДИ ФОЛКЛОРАШИ ПРЕДСТАВИЛИ ДЕО ЛОКАЛНЕ И СРЕМСКЕ БАШТИНЕ

Чланови Омладинског културно- 
уметничког друштва „Бранково 
коло“ извели су премијерно 7. 

маја на Тргу Бранка Радичевића програм 
под називом „Ђурђевдански венчићи“ 
трагом записа о прослави Ђурђевдана у 
Сремским Карловцима, који је у својој 
књизи „Карловци са њиховом околином“, 
издатој 1882. године, оставио катихета, 
свештеник и хроничар Василије Констан-
тиновић, а приредила га његова чукуну-
нука и уметнички руководилац старијег 
фолклорног дечјег састава Ђурђинка 
Царевић. У приказу некадашњих обичаја 
помогли су им другари из Академског 

културно-уметничког друштва Универ-
зитета у Новом Саду „Соња Маринковић“.

Ауторка Ђурђинка Царевић каже да је 

Фото: приватна архива
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На Ђурђевдански уранак пешке 

КОНКУРС ЗА САМОСТАЛНЕ 
УМЕТНИКЕ

Захтеви до краја 
године

О пштинска управа у Сремским Кар-
ловцима расписала је конкурс за 

уплату доприноса за пензијско и инвалид-
ско осигурање и доприноса за здравствено 
осигурање за самосталне уметнике у 2022. 
години. За ту намену локална самоуправа 
је у буџету обезбедила 300.000 динара. 
Рок за пријаву је 30. децембар.

Право на уплату доприноса могу да 
остваре самостални уметници - стручњаци 
у култури, извођачи културних програма 
и самостални сарадници у култури, у скла-
ду са одредбама закона којим се уређује 
област културе, а који су пријављени на 
територији општине Сремски Карловци. 
Осим тога потребно је да имају пребива-
лиште у Сремским Карловцима, утврђен 
статус самосталних уметника и да нису 
осигурани по неком другом основу нити 
корисници пензије.

Захтев за стицање права на уплату до-
приноса подноси се на посебном обрасцу 
који прописује Општинска управа, а може 
се преузети у пријемној канцеларији или 
на званичној интернет страници општине 
- www.sremskikarlovci.rs.

Уз захтев је потребно приложити уве-
рење удружења да подносилац захтева 
има статус самосталног уметника, фото-
копију личне карте или очитани лист био-
метријске личне карте, уверење о месту 
пребивалишту на територији општине и 
потврду Републичког фонда за пензијско 
и инвалидско осигурање да подносилац 
захтева није осигуран по другом основу.

Општинска управа на основу поднетог 
захтева у року од 15 дана од дана подно-
шења захтева доноси Решење о утврђи-
вању права на уплату доприноса уколико 
су испуњени услови.

Информације у вези са јавним пози-
вом могу се добити у општини, на броје-
ве телефона 021/6853007 и 685-3015 
или путем имејл адресе: drustvened@
sremskikarlovci.rs

Друштво за неговање традиција и развој Сремских Карловаца и ове године у 
сарадњи са Покретом горана Војводине организује акцију „Сачувајмо лепе куће и 
баште Сремских Карловаца” у намери да истакне и награди лепе примере бриге о 
архитектонском и природном наслеђу места, као и труд свих који настоје да опле-
мене цвећем и зеленилом свој животни простор. 

Такмичарске категорије су: најлепша башта, сачувана амбијентална целина старе 
куће и баште и лепо уређена јавна површина. 

Рок за пријављивање је 15. јун. Пријаве се примају у Еколошком центру „Радуло-
вачки”, Улица митрополита Стратимировића 5 или на број телефона 021/881-027, 
као и на имејл Друштва: tradicijakarlovci@gmail.com.

По истеку рока за пријаве, оцењивачка комисија ће обићи пријављене и донети 
одлуку о победницима и утврдити термин за доделу награда.

зиме и лета, дан 
када се радосно 
дочекује лепо 
време и испраћа 
хладна зима. У 

народу се сматра да је то почетак нове 
родне године, те су се тада склапали по-
слови и уговори и зато су за њега веза-
ни многи обичаји, веровања и магијске 
радње. 

По Ђурђинкиним речима, све радње 
које су обављане на тај дан, имале су везе 
са здрављем укућана, удајом и женидбом 
младих из куће, плодношћу стоке, добрим 
усевима. Посебно леп обичај, на само 
Ђурђевданско јутро, јесте плетење вен-
чића од цвећа које је бујало у то доба годи-
не и могло се наћи у близини - ђурђевка, 
млечике, маслачка, здравца, рузмарина. 
Венчићима су се китила улазна врата 
кућа, дворишта, стаје, обори, кошнице. 
Девојчице и девојке су, такође, плеле и 
стављале венчиће на главу, како би биле 
здраве, лепе и напредне као то цвеће. 

Уочи Ђурђевдана, домаћица би спустила 
у посуду са водом разне биљке попут дре-
на, здравца, грабежа и црвено јаје – „чу-
варкућу“ од Ускрса које су представљале 
жељу за здрављем и заштитом, а ујутру би 
се сви укућани умивали том водом.

Део тих обичаја млади фоклораши 
приказали су у центру Карловаца. Те 
обредне радње зачинили су играма. По-
кровитељ манифестације је карловачка 
општина.

МЛАДИ ФОЛКЛОРАШИ ПРЕДСТАВИЛИ ДЕО ЛОКАЛНЕ И СРЕМСКЕ БАШТИНЕ

АКЦИЈА ДРУШТВА ЗА НЕГОВАЊЕ ТРАДИЦИЈА И РАЗВОЈ 
СРЕМСКИХ КАРЛОВАЦА

Избор најлепше баште и куће
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Откривали чари заштићеног 
природног подручја

Ученици од првог до четвртог 
разреда Основне школе „23. ок-
тобар“, њих око 250, учествовали 

су 12. маја на простору Старог Дунава у 
пројекту „Истражимо рит, запловимо Ду-
навом”. 

По речима учитељице Иване Савић, 
у питању је наставак пројеката „Акаде-
мија за природу”, који је започет лане у 
сарадњи са светском организацијом за за-
штиту природе WWФ и „За чистије и зе-
леније школе Војводине” у којем основци 
активно учествују дужи низ година. 

- Пројекат је замишљен тако да се 
одвија на заштићеном подручју, у Ко-
виљско-петроварадинском риту, где деца 
подељена у десеточлане тимове зајед-
но са учитељицама реализују зацртане 
пројектне активности, а предвиђено је да 
сви ученици испуњавају различите задат-
ке у складу са узрастом - каже Ивана Са-
вић. - Вожња катамараном предвиђена је 
за четврти разред, док су остали ученици 
истраживали биљке и животиње копненог 

и воденог света, што су после имали зада-
так да на посебан начин презентују. 

Боравак у природи отпочео им је упо-
знавањем правила понашања у тој среди-
ни. Обавеза им је била да напишу на сти-
кере која правила знају и закаче на пано, 
а потом прочитају остала. 

 Учитељица Ирена Бијелић каже да 
ђаци радо учествују у оваквим прога-
мима. Они старији имају одличне идеје 
и искуство, јер су се опробали у другим 
пројектима који су усмерени на заштиту 
природе и јачење свести о њеном очу-
вању. Један од таквих је Еразмус+ проје-
кат „Свест је моћ” у ком карловачка ос-
молетка учествује заједно са школама из 
Естоније, Норвешке, Румуније и Шпа-
није. 

Део обале Старог Дунава у Карловцима 
последњих година место је на ком Покрет 
горана Војводине реализује многобројне 
активности не би ли тај еколошки драгуљ 
приближио Карловчанима и туристима 
за одмор, разоноду и едукацију.

ОСНОВЦИ УЧЕСНИЦИ ПРОЈЕКТА 
„ИСТРАЖИМО РИТ, ЗАПЛОВИМО ДУНАВОМ”

 „ДУНАВ 1245“ ДОМАЋИН 
ЗАВРШНИЦЕ ПРОЈЕКТА

Шуманова 
декларација 

поново повезала 
Европљане

Удружење „Дунав 1245“ било је до-
маћин завршне конференције ев-

ропског пројекта „ДЕСИРЕ” од 8. до 11. 
маја, на којој је учествовало 39 представ-
ника партнерских организација из девет 
земаља: Италије, Француске, Белгије, 
Португалије, Словеније, Хрватске, Маке-
доније, Бугарске и Србије.

Радни део конференције у оквиру по-
менутог пројекта, чији циљ је подизање 
свести грађана, а посебно младих о исто-
ријски значајној Шумановој декларацији 
за Европску унију, одржан је 9. маја, на 
Дан Европе, у свечаној сали Магистрата. 
Након уводних поздравних речи домаћи-
на, менаџера пројекта и представника Ми-
нистарства за људска и мањинска права и 
друштвени дијалог Бориса Милићевића, 
учесници су презентовали своје активно-
сти од почетка пројекта 1. децембра 2020.

У поподневним сатима за све учеснике 
је организован историјски час о потпи-
сивању Карловачког мира 1699. године у 
Капели мира, а потом је уследио концерт 
духовне и ренесансне музике. Другог дана 
конференције, гости су у пратњи водича 
из туристичке организације обишли Кар-
ловце и посетили Нови Сад, где је органи-
зована централна прослава Дана Европе 
у Србији. 

УГОСТИЛИ СВОЈУ ЈУНАКИЊУ: Уважени Карловчани, глу-
мица Гордана Ђурђевић Димић и проф. др Драган Данкуц 
били су предмет истраживања које су ђаци ОШ „23. октобар“ 
предвођени учитељицом Иреном Бијелић спровели у склопу 
eTwinning пројекта „Албум мог завичаја“. Њихов задатак је 
био да представе знамените личности краја у ком живе што 
је подразумевало да сазнају све о њима, да нацртају њихове 
портрете и направе макете њихових радних места.

Вест о том ђачком потезу доспела је до Гордане Ђурђевић 
Димић која их је 19. маја без најаве посетила носећи има на 
дар слаткише. Међу њима развила се веома садржајна диску-
сија. Деца су Гордану обасипала најразличитијим питањима 
од тога како и где је провела детињство, које су јој улоге биле 
најтеже, а које су јој најдраже, како се постаје глумац...Стр-
пљиво одговоривши на све, Гордана је позвала ученике да 
дођу у позориште и упознају се са животом театра иза кулиса.
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МУЛТИМЕДИЈАЛНА ИЗЛОЖБА О ЗНАМЕНИТИМ ЖЕНАМА

Хероине које су обележиле 
своје време

У присуству великог броја посети-
лаца 21. маја у галерији Култур-
ног центра „Карловачка умет-

ничка радионица“ отворена је изложба 
„Из женског угла“ посвећена знамени-
тим српским женама, а осмишљена као 
део програмског лука „Хероине“ који се 
реализује у склопу манифестације „Нови 
Сад - Европска престоница културе“. 
Поставка говори о 13 жена, које осим 
што заузимају значајно место у корпусу 
српске културе, рођењем, стваралаштвом 
или животом имају везе са Новим Садом, 
и обухвата репродукције оригиналних 
уметничких дела, фотографије, докумен-
те, дигиталне приказе...

Како је на отварању изложбе рекла ау-
торка поставке, управница Спомен-збир-
ке Павла Бељанског у Новом Саду Јасна 
Јованов, у центру пажње су жене које 
су учиниле значајан помак у српском 
друштву и донеле многе новине у српску 
културу.

– Наслов „Из женског улга“ потиче оту-
да што су оне функционисале на посебан 

начин.Оно што су радиле, било да су умет-
нице, фотографкиње, списатељице или 
филозофкиње радиле су другачије него 
што је то била друштвена конвенција и 
то је оно што је остало као њихов трајни 
допринос – рекла је Јасна Јованов.

Носилац пројекта је Удружења „Чешка 
беседа“из Новог Сада, а Културни центар 
„Карловачка уметничка радионица“ један 
од партнера.

По речима представника „Карловачке 
уметничке радионице“ Мирка Димића, 
ова изложба је један од најзахтевнијих 
пројеката који је Културни центар имао 
у својој новијој историји. 

– Њоме смо сами себи поставили кри-
теријуме за организацију нових програма 
у Културном центру и подигли ниво деша-
вања на вишу лествицу – казао је Димић. 

Поред Јасне Јованов и Мирка Димића, 

на свечаности поводом отварања у име 
„Чешке Беседе“ говорила је Лидија 
Бубњевић, помоћница министра културе 
Данијела Ванушић и председница Нацио-
налног савета чешке националне мањине 
Љиљана Стехлик.

Изложба ће моћи да се погледа до 
19. јуна. Као вид пратећих програма 
предвиђене су радионице за основце под 
називом „Моја мама је сликарка“ и „Моја 
мама је глумица“ . Прва је одржана 25. 
маја и на њој су учесвтовали ученици ОШ 
„23. октобар“ предвођени наставницом 
Олгом Рабреновић и у сарадњи са Мир-
ком Димићем. Друга ће бити 6. јуна од 
10.30 до 11.30 сати, а водиће је Маријана 
Љумовић из Кулског позоришта. Аутор-
ско тумачење изложбе „Ко нас посматра 
‘из женског угла’?“ Јасне Јованов одржано 
је 28. маја.

У КАРЛОВАЧКОЈ ГИМНАЗИЈИ 
Боље знање из енглеског језика на пријемном

Полагање пријемног испита за упис ученика у први разред Кар-
ловачке гимназије у школској 2022/23. години организовано је два 
викенда заредом - 14. и 15. маја за ђаке који су желели да упишу неки 
од страних језика, а 21. маја за осмаке са посебним афинитетом за 
историју и географију. Иако се за полагање пријавило две стотине 
ученика, на полагање их је изашло мање. Да ли ће школа попунити 
уписне квоте знаће се средином јула. По речима директора најстарије 
српске гимназије Бранка Стојкова, по дугоодишњој традицији у први 
разред на филолошким смеровима прима се 144 ученика, а у одељење 
историје и географије 20. 

Пријемни испит из српског језика и књижевности за ученике са 
посебним способностима за филолошке науке положило је њих 136. 
На тесту из енглеског језика постигли су боље резултате будући да 
га је положило 144 од 156 колико их је изашло на полагање. Тест из 
руског положило је троје, а из немачког језика петоро осмака. 

Трећу годину заредом Карловачка гимназија уписује одељење са 
надареним ђацима за историју и географију. Овог пута на пријемном 
испиту, тест из историје савладало је 24 ђака, док из географије нешто 
мање – 15.
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МЛАДИ ЗА ПРИМЕР И ПОНОС

Сами саде и брину о 
цвећу у нашем окружењу

Д ругу годину за редом Покрет 
горана Војводине, кроз програм 
за младе СКОК (Сремскокар-

ловачки омладински клуб) реализује 
акције садње и озелењавања у урбаном 
делу општине.

До сада су организоване две акције. 
Током прве акције у 14 жардињера, код 
Соколског дома и амбуланте, посађено 
је украсно и зачинско биље.

Током друге, овогодишње акције 
уређен је „Зелени кутак“ од 16 метара 
квадратних поред стражњег улаза у амбу-
ланту. У целодневној акцији, одржаној 15. 
маја, волонтери су посадили 16 различи-
тих врста украсног и зачинског нискора-
стућег биља, које ће оплеменити простор 
и додатно помоћи локланим опрашива-
чима. Осим тога, учесници акције су се 
упознали са циљевима одрживог развоја и 
са њиховм везом са локалном заједницом.

План је да се у следећој акцији на 

истом месту поставе клупа и инфо-табле 
које ће грађане упознати како са пројек-
том у оквиру којег је простор уређен, тако 
и са врстама које су овде посађене, те са 
улогом опрашивача у еко-систему.

– Улога јавних зелених површина 
огледа се у прилагођавању климатским 
променама, што се првенствено односи 
на смањење температура ваздуха и по-
вршина, путем засењивања и процеса 
транспирације коју обављају биљке. Урба-
но зеленило, постојање парковских повр-
шина за одмор, дружење или рекреацију 
позитивно утиче како на физичко тако и 
на ментално здравље. Неизбежно је по-
менути и могућност спровођења наставе 
у природи, нарочито ако се оно, што је 
случај са Сремским Карловцима, налази 
у непосредној близини националног пар-
ка. Стварање нових отворених јавних про-
стора, развијање свести о значају зеленог 
окружења, спречавање загађења ваздуха 

и смањење последица климатских про-
мена само су неки од циљева са којим се 
Покрет горана Војводине бави у локалној 
заједници – истиче програмски асистент 
Стипан Јурић.

Координатор омладинског програма 
у ПГВ-у Владимир Будалић каже да је 
веома важно омогућити младима да се 
активно укључе у процесе планирања, 
реализације и одржавања јавних зелених 
површина у локалним заједницама, јер 
једино ће тако о њима и бринути.

– Овим пројектом то управо поку-
шавамо да урадимо, али и да повежемо 
локалну средину са сличним глобалним 
процесима, попут циљева одрживог раз-
воја. Када завршимо „Зелени кутак“, пла-
нирмао да одржимо радионице за децу 
и младе, на којима ћемо их упознати са 
читавим процесом креирања кутка, са 
биљкама и њиховим значајем за опраши-
ваче и како се то све повезује са циљевима 
одрживог развоја – каже Будалић.

Акција је део пројекта „Одрживи раз-
вој за све“ који спроводи Покрет горана 
Војводине уз подршку Београдске отво-
рене школе и Београдског фонда за поли-
тичку изузетност уз финансијску подршку 
Deutsche Gesellschaft für Internationale 
Zusammenarbeit (GIZ) GmbH.

ПОСЛАСТИЦЕ НА ЗИДУ: „Васин слатки му-
рал“ назив је новог мурала који је настао од 
половине априла до првих дана маја на при-
ватној кући на почетку Матошеве и Улице 
Ивана Филиповића у Карловцима. Насликала 
га је група младих под уметничким руковод-
ством професорке ликовне културе у ОШ „23. 
октобар“ Олге Рабреновић.

Мурал приказује 14 традиционалних 
српских посластица по њиховом избору. У 
стварању мурала учествовали су поред Ра-
бреновићеве, Марија Седер, Сандра Лаковић 
и Ђорђе Смиљанић из Жабља, као и ученици 
ликовне секције из основне школе. Свечано 
отварање одржано је у суботу, 14. маја. 
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НА ШКОЛСКОЈ ОЛИМПИЈАДИ 
У ЗРЕЊАНИНУ

ВЕСТИ ИЗ КАЈАК КАНУ 
УДРУЖЕЊА „СТАРИ ДУНАВ“ 

Злато за пливачицу 
Леу Седер

Друго сребро Николе 
Пуношевца

Упис нових чланова 

Вук Недић на Европском првенству 

Ученица Основне школе „23. ок-
тобар“ Леа Седер освојила је златну 
медаљу у пливању на 9. Спортској 
oлимпијади школске омладине 
Војводине у Зрењанину 19. маја. 
Она је у категорији девојчица петог 
разреда убедљиво била најбржа на 
50 метара леђним стилом. На циљ је 
стигла за 34 секунде и 95 десетинки, 
што вреди 460 ФИНА бодова. Друга 
је била Даница Константинов („Сте-
вица Јовановић“ Панчево) резулта-
том 36,06, а трећа Милица Цветков 
(„Петар Петровић Његош“ Зрења-
нин) која је за 36,35 завршила трку.

Члан Спортског кајак кану удружења 
„Стари Дунав“ из Сремских Карловаца 
Никола Пуношевац наставио је ниску ме-
даља на почетку сезоне. На „Ђурђевдан-
ској регати“ одржаној 14. маја у Београду 
освојио је сребрно одличје. Пуношевац 
је на Ади Циганлији заузео друго место у 
једноседу, на стази дужине 500 метара у 
конкуренцији до 10 година. Николи је то 
трећа медаља ове године. Прву, такође, 
сребрну, освојио је на међународној ре-
гати „Бездан 2022“ а бронзану у првом 
колу Мини кајак лиге Београда одржаном 
у Борчи.

Спортско кајак кану удружење „Стари 
Дунав“ уписује нове чланове. У чланство 
се примају деца између 7 и 12 година. Се-
диште удружења је код риболовачке чарде 
на обали Дунава. За све информације тре-
ба позвати број: 064/5496713. 

ОРИЈЕНТИРЦИ УСПЕШНИ НА ДРЖАВНИМ ПРВЕНСТВИМА 

Жетва медаља „Стражилова“ 

Ч ланови карловачког Оријенти-
ринг клуба „Стражилово“ имали 
су пуне руке посла у мају. Так-

мичили су се на три државна првенства. 
Прво је било 15. маја на Власини где су ју-
ришали на медаље на средњим дистанца-
ма, пет дана касније школско на Космају 
и шампионат у спринту на Бежанијској 
коси 22. маја. 

По технички захтевном терену на Вла-
сини имали су највише успеха и добро су 
се снашли са картом и бусолом у рукама, 
па су се кући вратили са осам медаља, 

од којих су две златне и по три сребрне 
и бронзане. На Космају је на школском 
шампионату узето од сваког одличја по 
једно, док је у укупном пласману ОШ 

„23. октобар“ заузела друго место. По 
урбаном терену на Бежанијској коси на 
државном у спринту освојено је сребро. 

Млађи јуниори Давид Хусаг и Срђан 
Поповић нашли су се заједно на прогла-
шењу победника на Првенству Србије 
на средњим дистанцама. Хусаг је постао 
вицешампион, док је Поповићу припала 
бронза. Јанко Живков је овог пута био 
четврти. Сва тројица су се на државном 
у спринту такмичили са сениорима. 

Кадет Давид Петровић освојио је ти-
тулу на средњој дистанци, а вицешам-

пионску у спринту и на 
школском. У пионирској 
конкуренцији одличјима 
су се окитили Дуња Чан-
чаревић и Лука Селић. 
Дуња је првакиња државе 
на школском, а друга на 
средњој дистанци, док су 
Луки припале бронзе на 
та два такмичења. 

На Првенству Србије 
на средњој дистанци Кар-
ловчани су узели још три 
медаље. Стефан Чанчаре-

вић шампион је у млађе пионирској кате-
горији, у којој је Мила Селић обезбедила 
бронзу, а млађем ветерану Петру Шарићу 
припало је сребро. 

На кампу у Мађарској
Давид Хусаг, Срђан Поповић и Јанко Живков, репре-
зентативци Србије, боравили су са селектором Алек-
сандром Петровићем, такође из ОК „Стражилово“ у 
мађарском Салготарјану крајем априла, где су најпре 
за три дана имали четири трке, а потом су били на 
кампу на ком су за три дана одрадили пет тренинга. 
Био је то први пут да селекција Србије учествује на 
припремном кампу у граду у ком ће се касније одржа-
ти Европско првенство за млађе категорије (2-4. јул). 

КАРЛОВЧАНИН БЛИСТА У ОДБОЈКАШКОМ ДРЕСУ СРБИЈЕ

Ј ош један Карловча-
нин остварио је ве-

лики успех у игри 
преко мреже, а 
у питању је Вук 
Недић. Либеро 

поникао у Од-
бојкашком клубу „Стра-

жилово“, са кадетском 
репрезентацијом Ср-

бије изборио је пла-
сман на Европско 
првенство, које 

ће се од 9. 
до 17. јула 
одржати у 

Тбилисију, главном граду Грузије. 
Недић, сада члан ОК „Војводина“ из 

Новог Сада, помогао је националном 
тиму да обезбеди место на Првенству 
Старог континента у овој категорији први 
пут после 2015. године. Он је најпре од-
радио припреме са репрезентацијом, а 
потом се нашао и на коначном списку 
селектора Бошка Мачужића за турнир Б 
групе друге рунде квалификација, који 
је одигран у Врњачкој Бањи од 21. до 23. 
априла.

Недић је пре успеха у националном 
дресу, са клубом освојио титулу на Првен-
ству Војводине за кадете, а на Финалном 
турниру проглашен је за најбољег либера. 

Страну припремила: Кристина Бугарски
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ВИТАЛНИ ПОДАЦИ (од 27. априла до 30. маја 2022)

Милица Радојчић (1940), Радомир Шошкан (1958), Раде 
Мијатовић (1947), Радмило Шљивков (1974), Милан 
Давидовић (1934), Дејан Бешић (1979) и Будимирка 
Максимовић (1940).

Владана Чобанић и Александар Маћашев (28. мај)

Нина Ваван (28. април) – Тање и Срђана Вавана, Растко 
Коларовић (4. мај) – Саре и Димитрија Коларовића, Михајло 
Дрча (5. мај) – Маје и Срђана Дрче, Василије Павловић (16. 
мај) – Сање Панић и Јована Павловића.

РОЂЕНИ:

ВЕНЧАНИ:

УМРЛИ:

Владана Чобанић и Александар Маћашев Василије Павловић

Недавно је на фудбалском терену одржана лепа 
приредба. Момир Петровић – сремскокарловачки Пи-
жон („Звездина“ легенда Владимир Петровић) после 
пет деценија играчко-тренерске каријере отишао је у 
пензију, а тим поводом одигрaна је утакмица између 
ветерана „Стражилова“ и Пижонових другара из фир-
ме у којој је радио.

Момир је фудбалску каријеру почео у суботичком 
„Спартаку“, наступао је за београдски „Железничар“ 
да би по доласку у Сремске Карловце играо за „Стра-
жилово“, а касније годинама био тренер у овом клубу.

До пре неки дан играо је за ветеране „Стражилова“ 
и свакако био међу најстаријим играчима у лиги.

Сремскокарловачки Пижон нема каријеру као 
„Звездин“, али љубав према спорту има, јер, како каже, 
спорт га чини да се осећа у осмој деценији као младић. 

Б. Пуношевац

Владана и Александар упловили 
у брачну луку

ДОГАЂАЈ ЗА ПАМЋЕЊЕ

Сремскокарловачки Пижон отишао у фудбалску пензију

Пижон трећи с лева у доњем реду
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Сремски Карловци-
Нови Сад
Број воза  Време
2400 Ре  05.35
740  06.01
742 Соко  06.33
2402 Ре  07.01
2404 Ре  07.04
744  07.33
2406 Ре  08.31
2408 Ре  10.03
2410 Ре  11.03
2412 Ре  13.03
2414 Ре  14.03
746  15.01
2416 Ре  16.03
2418 Б  17.03
750  18.11
2420 Ре  19.03 
2422 Б  20.03 
748  21.41 
2424 Ре  23.18 
 
Ре-регио, Б-брзи воз

Сремски Карловци-
Београд Центар
Број воза  Време
741 Соко  05.28
2401 Ре  05.53
2403 Ре  06.21
743 Соко  06.58
745 Соко  07.28
2405 Ре  07.53
2407 Ре  08.40
2409 Ре  10.40
2411 Ре  11.40
2413 Ре  13.40
2415 Ре  14.26
2417 Ре  14.40
747  15.39
2419 Ре  16.40
2421 Ре  17.40
2423 Ре  19.40
2425 Ре  20.55
749  21.39
751   22.39 

CIP - Каталогизација у публикацији
Библиотеке Матице српске, Нови Сад
32+659(497.113)
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РАДНИ ДАН

Линија 60
За Нови Сад  Из Новог Сада
6.45, 9.15,13.50  8.30, 13.05, 16.50 
17.35, 19.40   18.43

Линија 61
За Нови Сад  Из Новог Сада
4.05ОЦ, 5.30, 5.55ЦКР  1.50, 5.20, 6.10, 6.45
6.20, 6.30Ђ, 6.50  6.55ДЈЦ, 7.50, 8.10
7.25, 7.30ЦЂ, 8.30  9.10, 9.30, 10.30 
8. 50, 9.50, 10.10  11.30, 12.05, 12.45
11.10, 12.10, 12.50  12.55, 13.30, 14.25
13.30, 13.35, 14.10  15.10, 16.10, 17.15
15.10, 16.55, 17.55  18.15, 18.55, 19.40
19.35КД, 22.15, 23.35  20.35, 21.40

Линија 62 
За Нови Сад  Из Новог Сада
4.45КВГ, 5.20, 6.10  4.45, 5.30, 6.05
6.50, 7.30, 8.10  6.50, 7.30, 8.50
9.30, 10.50, 11.30  10.10, 10.50,11.50
12.35, 12.55Ђ, 13.20  12.15Ђ, 12.40, 13.20
14.05, 14.45, 15  14.05, 14.15, 14.40
15. 30, 16КВГ, 16.10  15.15, 15.30, 15.45
16. 30, 17.20КВГ, 18.10  16.35КВГ, 17.30, 17.55КВГ
18.40КВГ, 19.05, 19.55  18.25, 19.15, 20.15
20.55КВГ, 21.40, 23.25  21, 22.45

СУБОТА 

Линија 61
За Нови Сад  Из Новог Сада
4.05, 6.05, 6.40  1.50, 5.25, 6.05 
8, 8.35, 9.55   7.20, 7.55, 9.15 
11.15, 12.35,14,  10.35, 11.55, 13.20 
15.10, 16.10, 17.10  14.30, 15.30, 16.30
19.50, 22.10, 23.35  17.30, 19.10, 20.10
   21.30

Линија 62
За Нови Сад  Из Новог Сада
4.45, 5.20, 7.15  4.45, 6.40, 8.40
9.20, 10.40, 11.55  10, 11.15, 12.30
13.10, 14.50, 15.50  14.10, 15.10, 16
16.40, 17.50, 18.30  17.10, 17.50, 18.50
19.30. 21.10, 23.25  20.30, 22.45

НЕДЕЉА

Линија 61 
За Нови Сад  Из Новог Сада
4.05, 6.05, 6.40  1.50, 5.25, 6 
8, 8.35, 9.55   7.20, 7.55, 9.15
11.15, 12.35,14  10.35,11.55, 13.20 
15.10, 16.10, 17.10  14.30, 15.30, 16.30 
19.50, 22.10, 23.35  17.30, 19.10, 20.10 
   21.30

Линија 62
За Нови Сад  Из Новог Сада
4.45, 5.20, 7.15  4.45, 6.40, 8.40
9.20, 10.40, 11.55  10, 11.15, 12.30
13.10, 14.50, 15.50  14.10, 15.10, 16
16.40, 17.50, 18.30  17.10, 17.50, 18.50
19.30. 21.10, 23.25  20.30, 22.45

(Важи до 27. јуна, када ступа на снагу летњи ред вожње)

• Полиција: 881-722
• Ватрогасци: 881-628
• Дома здравља – Диспанзер за 

одрасле: 881-724
• Диспанзер за децу: 881-749
• Пункт Хитне помоћи: 883-222
• Бену апотека: 064/844-1871, 

sremskikarlovci41222@benu.rs
• 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
• Вртић „Коцкица“: 881-222, 

predskolskaustanovanovisad@gmail.
com

• Библиотека: 883-843
• Црвени крст: 882-515

• Покрет горана Војводине: 881-027
• Удружење пензионера: 881-834
• Удружење спортских риболоваца 

„Дунав”: 881-042
• Центар за социјални рад - Одељење у 

Карловцима: 685-3087,  
csr@minrzs.gov.rs

• Фонд за пензијско и инвалидско 
осигурање у Карловцима: 221-56-08, 
marko.sotra@pio.rs

• Локална пореска администрација: 
685-3070, lpa.karlovci@gmail.com

• Катастар: 685-3072,  
jasmina.matuski@rgz.gov.rs

• Национална служба за 
запошљавање: 882-077

• Бесплатна правна помоћ: 685-3020, 
vedrana.janjatovic@sremskikarlovci.rs

• Пријава квара уличне расвете:  
685-3025, 064/824-9044

• Пријава сахране: 064/824-9046

• 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

ОПШТИНСКА АДМИНИСТРАЦИЈА

Од 1. јуна Интер Сити воз који из станице 
Београд Центар за Нови Сад полази у 17.30 
часова, саобраћаће као Регио експрес 
и стајаће у Карловцима, али неће ићи 
викендом и у дане државног празника.




