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ОТКРИВЕНА СПОМЕН-БИСТА ПЕТРА ВЕЛИКОГ

Великан који је градио и 
српску историју 

Б иста Петра Алексејевича Романо-
ва, (1672-1725), рад вајара Љуби-
сава Срдановића, поводом три и 

по века од рођења тог руског цара који 
спада у ред најмоћнијих и најутицајнијих 
владара модерне европске историје, от-
кривена је 29. јуна у Сремским Карлов-
цима, испред зграде Богословије „Свети 
Арсеније“, с бочне стране. Свечаност, 
којој су присуствовали, између осталог, 
председник Покрајинске владе Игор Ми-
ровић, градоначелник Новог Сада Милош 
Вучевић, председник Општине Сремски 
Карловци Александар Саша Стојкечић и 
руска делегација на челу са саветником 
за културу председника Руске Федерације 
Владимиром Толстојем и отправником 
послова Русије у Србији Андрејом Темја-
шовим, отпочела је српском и руском 
химном у извођењу новосадског хора 
„Свети Стефан Дечански“ под управом 
диригенткиње Тамаре Адамов Петијевић.

Назвавши Петра Великог не само 
највећим и најпросвећенијим владаром 
у историји Русије, него и највећим др-

жавником и реформатором  у историји 
човечанства, председник Покрајинске 
владе Игор Мировић је рекао да нема об-
ласти  друштвеног живота у којој тај ве-
ликан рођен пре 350 година,  гледајући 
даље од других и савладавајући све што се 
томе опирало у својој земљи, није спро-
вео огромне промене, захваљујући чему 
је Русија постала светска сила. 

– Свој неуморни реформаторски дух 
и своју идеју образовања као најважнијег 
елемента народне самосвести и очувања 
сопственог идентитета Петар Велики је 
ширио и ка свим крајевима у којима су 
живела православна браћа којој је требала 
помоћ. Тако је управо његовим указом у 
Сремским Карловцима којима последњих 
година враћамо стари сјај, отворена прва 
српска школа чиме је засејано семе об-
разовања не само Срба из Хабзбуршке 
монархије, којој су Карловци припадали, 
већ и из васколиког Српства. Прва српска 
гимназија, основана 1791. и три године 
касније Богословија,  постаће најважнији 
плодови тог семена. У њима је стварано 

и створено ново 
национално језгро 
које ће касније има-
ти одучујућу улогу 
у борби за нацио-
нално ослобођење 
и уједињење – рекао 
је Мировић. 

Градоначелник 
Новог Сада Милош 
Вучевић је нагла-
сио да има много 
датума у историји 
руског и српског 
народа који за-
служују дивљење 
и захвалност, али 
и много личности 
које су утицале на 
приближавање на-
ших народа, међу 
којима је истакао 
лик и дело Заха-
рија Орфелина, по-
знатог књижевника, 

аутора првог српског 
буквара, штампара, ба-
кроресца и калиграфа, 
једног од најпросвеће-
нијих Срба 18. века, који 
је једно време живео и 
стварао у Карловцима.

– Наша част нам не дозвољава да за-
боравимо на људе кoји су нашим преци-
ма донели просперитет у ни мало лаким 

околностима – казао је Вучевић. – Мно-
го је припадника руског народа који су 
оставили снажан печат у оквиру нашег 
нематеријалног културног наслеђа. Петар 
Велики је био велик и за српску историју и 
за Сремске Карловце. Једна од најлепших 
српских књига писана о његовом животу, 

дело је Захарија Орфелина. Житије Петра 
Великог је ванвременско дело Захарија 
Орфелина, што говори да је Нови Сад, где 

Темељи модерног образовања 

У име домаћина на свечаности поводом откривања бисте руском цару обратио 
се председник општине Александар Стојкечић рекавши да је руски цар Петар Ве-
лики у истој мери у којој је утицао на историју Русије, утацио и на развој српског 
народа - и то управо одавде из Сремских Карловаца.

– Одговарајући на молбе карловачких митрополита који су тражили у царској 
Русији помоћ за унапређење школства, уследио је читав талас културног дело-
вања – рекао је Стојкечић. – У Карловце не само да су дошли руски учитељи, који 
су поставили темеље модерног образовања у Срба, него је дошла читава плејада 
руских делатника који су у центар свог рада поставили поред ширења образовања, 
одбрану православне веронауке и ћириличног писма.
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О дборници Скупштине општине 
усвојили су на 20. седници, одр-

жаној 10. јуна, предлог да се у Сремским 
Карловцима постави биста тог чувеног 
императора, утемељивача руске држа-
ве и културе Петра Великог. Предлог о 
подизању бисте уврштен је као допунска 
тачка дневног реда скупштинске седнице 
по хитном поступку и за 
њега је гласао 21 од при-
сутна 22 одборника.

По речима председни-
ка општине Сремски Кар-
ловци Александра Саше 
Стојкечића, иницијатива 
за постављање знамења 
Петру Првом потекла је од 
Руског научног института 
који делује у Београду, а 
опште је прихваћена у на-
шој зељи. Следећи идеју да 
се цару, од чијег рођења се 
ове године обележава три 
и по века, ода признање и 
изван руске државе, предложени су Кар-
ловци као место у ком је он дао значајан 
допринос оснивању првих средњошкол-
ских установа, претеча Карловачке гим-
назије и Богословије, тако што је слао 
уџбенике, учитеље, обезбеђивао новча-
не прилоге, а био је и велики дародавац 
фрушкогорских манастира.

Одборници су такође по хитном по-
ступку уврштену у дневни ред седнице,  
усвојили одлуку о продаји грађевинског 
земљишта непосредном погодбом  по 
цени мањој од тржишне привредном 

друштву „Јавор“. Земљиште ће по тој 
одлуци, бити продато „Јавору“ за 2,9 
милиона динара ради градње пословног 
комплекса. Усвојен је и предлог за допуну 
Одлуке о правима на финансијску подрш-
ку породици са децом којом се прецизи-
рају услови за новачна давања таленто-
ваним ђацима. 

Донето је решење о именовању Школ-
ског одбора ОШ „23. октобар“ који чине 
Зорица Јанковић, Данијел Метикош, 
Весна Поповић, Андреа Хархаи, Драгана 
Маличевић, Бојана Радојевић, Драгослава 
Пантовић, Ивана Хардомеља и Драгана 
Босанчић. Чланства у Надзорном одбору 
ЈКП „Белило“ разрешена је Рада Бајило, 
која је на ту функцију поднела оставку, а 
именована Дуња Љуботина. Усвојени су и  
извештаји о раду Општинског правобра-
нилаштва у 2021. и општинске Туристич-
ке организације (ТООСК). 

Зелено светло за бисту 
руског императора

Српски портрет цара на маркици

НА ПРВОЈ ЈУНСКОЈ СЕДНИЦИ ЛОКАЛНОГ ПАРЛАМЕНТА

У СКЛОПУ ОБЕЛЕЖАВАЊА ЗНАЧАЈНЕ ГОДИШЊИЦЕ

У част 350 година од рођења Петра 
Првог, у ПТТ Музеју у Београду 9. 

јуна је представљено пригодно филате-
листичко издање са ликом руског цара. 
Догађају је присуствовао и председник 
Општине Сремски Карловци Александар 
Саша Стојкечић.

Том приликом представљено је издање 
две поштанске марке номиналне вред-
ности 30 динара за унутрашњи промет 

(уметничко решење академског сликара 
Бобана Савића) и 85 динара за међуна-
родни промет са српским портретом цара 
Петра Великог с краја 17. и почетка 18. 
века непознатог аутора. Током заједнич-
ких истраживања, Руски научни инсти-
тут (основан у Београду 1928. године, об-
новљен септембра 2021. године) и Руски 
дом у Београду дошли су до података о 
постојању српског портрета Петра Првог, 
који се до краја 19. века чувао у манастиру 
Велика Ремета, а данас је део музејског 
фонда Ермитажа.

Епоха Петра Првог оставила је снажан 
траг у српској историји, јер су у то време 
интензивиране руско-српске везе, које су 
значајно утицале на развој српске про-
свете, културе и на верски живот Срба. 
Мотиве вињета на маркама чине фраг-
менти из указа Петра Првог о слању учи-
теља из Русије у Србију, захваљујући чему 
је у Сремским Карловцима 1726. године 
основана прва српска школа.

ОТКРИВЕНА СПОМЕН-БИСТА ПЕТРА ВЕЛИКОГ

Великан који је градио и 
српску историју 

је он такође живео и умро, још пре 250 
година имао врхунског уметника, писца, 
бакроресца и штампара. Нови Сад, Срем-
ски Карловци и Србија заслужују да се на-
стави и никад не прекине низ драгоцених 
веза и сећања на вeликане руске историје 
који су градили и нашу историју.

Владимир Толстој, потомак великог 
руског писца се захвалио на подизању 
спомен-обележја Петру Великом, који, 
како је оценио, симболизује пријатељство 
између два народа.

Постављање спомен-бисте иницирао 
је Руски научни институт из Београда. 
Пројекат је реализован уз подршку Руског 
центра за науку и културу „Руски дом“ у 
Београду и карловачке општине, а покро-
витељ је Фондација за подршку друштве-
них пројеката „Наслеђе“ из Волгограда. 

Након откривања бисте у свечаној сали 
Карловачке гимназије директор Руског 
дома у Београду Јевгениј Баранов отворио 
је изложбу „Српско-руски односи у доба 
Петра Великог“.



4 | Јун 2022

П редседник Покрајинске владе 
Игор Мировић у друштву пред-
седника карловачке општине 

Александра Саше Стојкечића, секретара 
за културу, јавно информисање и односе 
с верским заједницама АПВ Драгане Ми-
лошевић, директора Покрајинског заво-
да за заштиту споменика културе Саше 
Мартиновића, директора Фонда за капи-
тална улагања АПВ Милоша Малетића и 
власника „Карин комерца“ – фирме која 
изводи реконструкцију, Јована Дуброје, 
обишао је 16. јуна Улицу браће Анђелић, 
чија реконструкција се финансира 
из буџета АП Војводине. Уверивши 
се како теку радови, он је рекао да 
је у питању врло захтеван посао по-
што се спроводи свеобухватна об-
нова, али и неопходан како би сле-
деће године могло да се приступи  
уређењу строгог центра Карловаца. 

–Уређење центра Карловаца 
подразумева затварање Улице па-
тријарха Рајачића, у делу од Трга 
Бранка Радичевића до Поштанске 
и њено претварање у пешачку зону 
– казао је Мировић. – Зато је било 
неопходно приступити генерал-
ној реконструкцији Улице браће 
Анђелић, између осталог. Садашњи ра-
дови  изискују не мали напор извођача да 
у року, верујем да ће тако и бити, а рок је 
до краја августа, завршимо овај посао  и 
створимо услове за наставак сређивања 
Карловаца следеће године. 

Мировић је подсетио да је Покрајинска 
влада 2018. формирала  посебан фонд за 
уређење Сремских Карловаца, а Народна 
скупштина Републике Србије донела за-
кон који предвиђа значајна издвајања за 
свеобухватну реконструкцију и заштиту 
градитељског наслеђа Карловаца и кул-
турне баштине.

–То смо дужни да урадимо из више раз-
лога, пре свега јер су Сремски Карловци 
темељ наше културе и националног бити-
сања, основ који је важан и као путоказ за 
будућност. Важно је инвестирати и када 
је реч о потенцијалима Карловаца, а то 

су туризам и све оно  што ово место нуди. 
Покрајинска администрација је прва успе-
ла да обезбеди за то новац и ми делујемо 
практично. Обновили смо део фасада на 
централном тргу, инвестирали и у Улицу 
браће Анђелић, припремамо и за неколи-
ко месеци ћемо имати готов пројекат ре-
конструкције јавне и декоративне расвете, 
који обухвата 15-ак објеката које треба на 
посебан начин осветлити. Очекујемо и да 
се Република Србија укључи активније у 
улагање у Карловце преко Министарства 
културе са више пара догодине, када ће 

приоритет бити партерно уређење цен-
тра и реконструкција расвете  на терито-
рији целе општине. Радови у Улици браће 
Анђелић  вредни су 200 милиона динара и 
нису лаки јер има пуно детаља. Извођачи  
у тако  захтевним улицама имају посебну 
одговорност. Људи су нестрпљиви, али све 
ће се  заборавити када буду имали фан-
тастичну улицу  која ће значити нов ква-
литет за њихов живот – казао је Мировић.

Председник општине Александар Саша 
Стојкечић је нагласио да је у питању јед-
на од кључних инвестиција у Сремским 
Карловцима. Истакао је да је реч о послу 
који ће имати дугорочан утицај на развој 
читавог места и који ће омогућити удоб-
нији свакодневни живот грађана. Назвао 
је Улицу браће Анђелић жилом куцави-
цом којом ће се одвијати највећи део са-
обраћаја у Карловцима.

Дужни смо да улажемо у 
темељ наше културе

ЧЕЛНИЦИ ПОКРАЈИНЕ И ОПШТИНЕ У УЛИЦИ 
БРАЋЕ АНЂЕЛИЋ

НА ДРУГОЈ ЈУНСКОЈ СЕДНИЦИ 
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

Усвојен завршни 
рачун за прошлу 

годину
Н а другој јунској седници Скупштине 

општине одржаној последњег дана 
у месецу, одборници су усвојили завршни 
рачун буџета за 2021. годину. Првобитно 
планиран прошлогодишњи буџет износио 
је 413.407.000, а након ребаланса, 756,5 
милиона динара.

Како је предочено у предлогу одлуке, 
приходи и примања буџета заједно са 
пренетим неутрошеним новцем из прет-
ходног периода остварени су 77 одсто од 
планираног, односно 585.358.552 динара. 

У 2021. години укупни расходи и из-
даци буџета износили су  399.336.094 ди-
нара или 53 одсто у односу на планиране 
расходе и издатке.

Трансфери од других нивоа власти 
остварени су у износу од 152.425.551 ди-
нара, што у структури укупних прихода 
буџета чини 26 одсто. Састоје се од те-
кућих наменских и ненаменских транс-
фера од Републике у износу од 33.396.914 
динара, текућих наменских трансфера од 
АП Војводине у износу од 5.774.644 дина-
ра, ненаменских трансфера од АП Војво-
дине од 36.768.320 динара, капиталних 
наменских трансфера од АП Војводине у 
износу од 74.251.741 динара и капитал-
них трансфера од Републике у износу од 
2.233.931 динара.

Расходи за запослене износе 74.411.564 
динара, што је у структури укупних расхо-
да 18,63 одсто. Ту спадају плате, додаци 
и накнаде запослених, социјални допри-
носи на терет послодаваца, накнаде у 
натури, социјална давања запосленима, 
накнаде за запослене и награде запосле-
нима и остали посебни расходи.

Донације, дотације и трансфери износе 
18.278.595 динара, од тога  Основној шко-
ли „23.октобар“ дато је 12.326.318 динара, 
Карловачкој гимназији 470.000, Центру за 
социјални рад Града Новог Сада 3.824.569  
и школи „Милан Петровић“ 1.657.708 ди-
нара.

На накнаде за социјалну заштиту по-
трошено је 26.098.223 динара, а за откуп 
земљишта 10.832.078 динара.

Скупштина је усвојила и Локални ак-
циони план за унапређење положаја Рома 
на територији општине који ће важити до 
2027. Донета су и два решења, једно се од-
носи на отуђење из јавне својине општине 
грађвинског земљишта, а друго на разме-
ну грађевинског земљишта непосредном 
погодбом. Прихваћене су и четири тачке 
које су се тицале ЈКП „Белило“- ивештај о 
реализацији годишњег програма, давање 
сагласности на измене овогодишњег про-
грама пословања, сагласност на одлуку 
Надзорног одбора о подели добити и ин-
формација о степену усклађености пла-
нираних и реализованих активности за 
прва три месеца. Усвојен је и извештај о 
стању безбедности саобраћаја на терито-
рији општине прошле године.
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Дудара у догледно време добија 
нову улицу

ПОТПИСАН УГОВОР С МАЂАРСКИМ ИНВЕСТИТОРОМ О ГРАДЊИ САОБРАЋАЈНИЦЕ 

ПРЕДСТАВЉЕН ПРОЈЕКАТ НОВЕ ЈАВНЕ И ДЕКОРАТИВНЕ РАСВЕТЕ 

Светла тачка на мапи европских градова
Предлози за уређење декоративне и јавне расвете у 

Општини Сремски Карловци били су тема онлајн радног 
састанка којим је председавала покрајински секретар за кул-
туру, јавно информисање и односе с верским заједницама 
Драгана Милошевић 2. јуна у Покрајинској влади са пред-
ставницима  компаније „Филипс“. Том састанку у Влади АПВ 

присуствовали су председник Општине Сремски Карловци 
Александар Стојкечић, координатор пројекта Зорица Ни-
нић, Јована Шуњеварић и Бојана Михаљевић из Републичког 
завода за заштиту споменика културе и Јелена Филиповић 
из Покрајинског завода за заштиту споменика културе. 
Драгана Милошевић је истакла да је тај пројекат од изузет-

ног значаја како за целу Србију, тако 
и за Војводину, а нарочито за Општи-
ну Сремски Карловци, јер је од 2018. 
године Покрајинска влада много учи-
нила за развој те културно-историјске 
целине, која је центар нашег исто-
ријског, духовног и културног иден-
титета. Нагласила је да су због свега 
наведеног Влада Републике Србије и 
Покрајинска влада стабилни партне-
ри у подршци даљем развоју Сремских 
Карловаца, а то подразумева и  презен-
тацију декоративне и јавне расвете.

У име „Филипса“ учеснике је по-
здравио шеф те компаније за Европу 
Том Борснон, истичући задовољство 
због будуће сарадње, која има циљ да 
Сремски Карловци постану још једна 
светла тачка на мапи европских градо-
ва које су они осветлили декоративном 
и јавном расветом.

П редседник Општине Сремски 
Карловци Александар Саша Стој-
кечић и директорка мађарске 

компаније „Szeremsegi ingatlanfejleszto“ 
Жанет Олах, која на Черату планира 
изградњу хотела, потписали су 27. јуна 
уговор о заједничком финансирању не-
достајуће инфраструктуре у зони будућег 
хотелског објекта.

По Стојкечићевим речима, под недо-
стајућом инфраструктуром се подразуме-
ва градња нове саобраћајнице од Дударе 
према хотелу и њено потпуно комунално 
опремање - постављање електроинста-
лација, водоводне мреже, уличног ос-
ветљења.

– У првој фази у плану је изградња са-
обраћајнице са две траке, пешачком и би-
циклистичком стазом – каже председник 
карловачке општине. – Саобраћајница 
ће бити дуга око 350 метара до хотела, 
а касније планирамо да је продужимо до 
Улице Милоша Црњанског, чиме би Дуда-
ра добила још једну улицу.

Следећи корак након потписивања 
уговора је, како каже Стојкечић, израда 
пројектно-техничке документације. Ре-
ално је очекивати да пројектовање буде 

завршено до краја године, што значи да 
би догодине могло да се деси да почну 
први радови.

По процени Стојкечића с обзиром на 
њихову сложеност и обим, требало би да 
трају отприлике две грађевинске године, 
а коштаће око 170 милиона динара.

– Ми ћемо финансирати тај пројекат 
од пара које су у буџет слију од накнаде 
за уређење грађевинског земљишта. Наше 
учешће неће бити велико, а нова улица 
биће још једна корист од изградње хотела 
– поручио је он.
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ПРВИ ПУТ У ВОЗНОМ ПАРКУ КАРЛОВАЧКОГ КОМУНАЛЦА

Нови камион ауто-смећар

ТОКОМ ЛЕТЊИХ МЕСЕЦИ  У ОКВИРУ САРАДЊЕ 
МИНИСТАРСТВА ПРИВРЕДЕ И ЕУ Хитна помоћ технички и 

кадровски ојачана

З а непуна два месеца ЈКП „Белило“ 
набавило је два средства за рад 
која ће у великој мери утицати на 

квалитет услуга које као једино карловач-
ко комунално предузеће пружа на терито-
рији Општине Сремски Карловци. После 
вишенаменске радне машине-багера, коју 
је купило у првој половини априла, „Бе-
лилу“ је првих дана јуна стигао и дугооче-
кивани камион ауто-смећар, чија запре-
мина је 15, односно 16,5 метара кубних.

 – Први пут смо у историји предузећа 
успели да купимо нови камион за одво-
жење смећа – каже директор „Белила“ Ра-
дослав Јанковић уз напомену да је у пи-
тању возило марке БМЦ са мотором од 
315 коњских снага. –  С употребом тог 
возила очекујемо велику уштеду када 
је одвожење смећа на депонију која је 
удаљена око 25 километара у питању. Са 
малим камионом ауто-смећарем од се-
дам метара кубних пет пута дневно смо 
одвозили смеће до Инђије, а са већим, 

чија је запремина око девет кубних ме-
тара, три пута. Очекујемо да ћемо са овим 
новим камионом то радити два пута у 
току дана.

Јанковић каже да камион са ПДВ-ом 
кошта 14 милиона динара и да је купљен 
на отплату, на 60 месечних рата.

Он сматра да ће набавком овог ками-
она „Белило“ без сметњи, какве су пред-
стављали чести кварови  два стара ками-
она,  моћи да испуњава обавезу редовног 
одношења смећа на територији Карлова-
ца. Подсећа да од недавно грађани Срем-
ских Карловаца имају прилику да из-
најмљују отворене контејнере од седам 
кубних метара за баштенски и крупни 
отпад као и грађевински шут, како га не 
би бацали тамо где не треба. Потребно 
је да позову „Белило“ и резервишу кон-
тејнер. По недавно усвојеном ценовнику, 
грађане та услуга кошта 1.500 динара, док 
локална самоуправа рефундира остатак 
трошкова за то предузећу.  

О д 1. јуна дежурном медицинском 
особљу у пункту Хитне помоћи у 

Сремским Карловцима за излазак на те-
рен на располагању је санитетско возило 
са опремом неопходном за реаговање у 
ургентним случајевима. Поред лекара и 
техничара екипу у карловачкој Хитној 
помоћи сада чини и возач. 

– Амбуланта ће као и до сада радити 
суботом и недељом 24 часа, а раднима 
данима од 19 до 7 сати наредног дана, с 
тим што медицински тим у ситуација-
ма првог реда хитности неће позивати 
најближу ургентну екипу из Петровара-
дина, него ће тим возилом одлазити на 

терен – каже директор Завода за хитну 
медицинску помоћ у Новом Саду др Бог-
дан Живановић. – За сада је извесно да ће 
возило и класична ургентна екипа функ-
ционисати у Карловцима преко лета када 
се због најављених високих температура 
могу очекивати колапси како домаћег 
становништва тако и туриста. Верујем да 

ће захваљујући том возилу 
време изласка на терен бити 
још краће у Карловцима. Да 
ли ће возило и даље бити на 
услузи Карловчанима након 
лета зависи од организације 
посла и обавеза у Новом Саду. 

О формирању класичне 
ургентне екипе у Карловцима 
говорило се од отврања пун-
кта Хитне помоћи у децембру 
2020. године. Амбуланта је од 
почетка савремено опремље-
на, поседује дефибрилатор, 
ЕКГ апарат за одрасле и децу, 
и лекари и техничари могу да 
пруже све медицинске услуге 
које су потребне, чак и најм-
лађима, а сада је комплети-
рана и возилом.

До скора су лекар и техничар службе-
ним путничким аутомобилом одлазили 
на терен, а када је требало некога возити 
у болницу, звали би ургентну екипу из 
Петроварадина. Сада им више не треба 
испомоћ, јер су поптуно опремљени да 
реагују сами.

Подршка малим 
предузећима

Министарство привреде расписало 
је конкурс за доделу бесповратног 

новца у оквиру  Програма „Србија и ЕУ – 
Опрема за привреду“. Програм подршке 
домаћим привредницима који Министар-
ство континуирано реализује од 2015. ове 
године је подржала и Европска унија.

Захваљујући тој подршци, предузет-
ницима, задругама, микро и малим пре-
дузећима на располагању је бесповратно 
рекордних 3,1 милијарди динара. Највећи 
износ 1,9 милијарди динара обезбедило 
је Министарство привреде, док је 10 ми-
лиона евра из претприступних фондова 
ЕУ – ИПА 19 .

Право да конкуришу имају сва микро, 
мала предузећа, предузетници и задруге, 
који се баве производном и грађевинском 
делатношћу и успешно послују најмање 
две године. Програм омогућава добијање 
новца за набавку нове опреме у износу 
до 25 одсто нето набавне цене и финан-
сирање остатка средстава кроз повољне 
кредите, уз само пет одсто сопственог 
учешћа, преко партнерских банака и ли-
зинг компанија.

Јавни позив отворен је до утрошка 
расположивих пара, а најкасније до 31. 
децембра. Списак партнерских банака, 
лизинг компанија и све информације не-
опходне за учешће налазе се на интернет 
презентацији www.preduzetnistvo.gov.rs 
као и на сајтовима Министарства привре-
де и Развојне агенције Србије.
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ПОВОДОМ ДАНА СРЕМСКИХ КАРЛОВАЦА 

Предлагање кандидата за признања до 31. јула

Темељи за унапређење 
међусобних односа

МАТИЦА СРПСКА И КАРЛОВАЧКА ОПШТИНА ПОТПИСАЛЕ ПРОТОКОЛ О САРАДЊИ 

Н ајстарија културна и научна уста-
нова српског народа, Матица 
српска и Општина Сремски Кар-

ловци склопиле су протокол о сарадњи 21. 
јуна којим су се обавезале на унапређење 
квалитета књижевног, уметничког и обра-
зовног рада кроз деловање у оквиру зајед-
ничких пројеката у областима у којима 
остварују своју делатност. Потписе на 
тај документ у карловчаком Магистрату 

ставили су председник Матице српске 
Драган Станић и први човек Сремских 
Карловаца Александар Саша Стојкечић, 
на чију иницијативу је и дошло до скла-
пања споразума.

– Током ангажмана у Одобру за обнову 
и развој Сремских Карловаца и сарадње 

која је на тој бази настала, указала се 
прилика да нешто што постоји у нешем 
народу и култури у дугом континуите-
ту формализујемо – рекао је Стојкечић 
приликом потписивања протокола. – Кроз 
овај документ заправо стварамо правне 
оквире  да бисмо могли ту сарадњу да уна-
предимо и дамо јој стабилност и сигур-
ност како би у наредном периоду донела 
што више користи.

Председник Матице српске Драган 
Станић је нагласио да су Карловци битан 
чинилац у делатности установе на чијем је 
челу, и напоменуо да су многи Карловча-
ни уткали себе у њен рад почев од Георгија 
Магарашевића, професора Карловачке 
гимназије, покретача Летописа Матице 

српске, најстаријег живог часописа у Ев-
ропи, али и значајна тачка у идентитету 
српског народа.

– Са посебним задовољством смо пре-
узели на себе обавезу да утичемо или из-
водимо део програма за који се покаже 
заинтересованост у Карловцима – казао 
је Драган Станић. – Нама је част и задо-
вољство да тако нешто и буде. На почетку 
смо озбиљне историографске синтезе која 
треба да покаже на око 2.000 страница 
шта је Карловачка митрополија учинила 
за опстанак српског народа у целини  и 
зашто су Карловци значајни у разним до-
менима друштвеног и културног живота. 
У питању је чињеница да је српски народ 
после Велике сеобе нашао уточиште на 
простору Хабзбуршког царства, где је и 
раније живео, али не у таквој бројности и 
толиким степеном самосвести и организа-
ције који је почео сам да ствара, и онда у 
тим новим околностима прихватио нешто 
што је ново у цивилизацијском и  култу-
ролошком смислу ,али је чувао контину-
итете који су чинили да се не распе и не 
постане део који је стран остатку народа 
из ког потиче.

Потписивање протокола о сарадњи 
било је прилика да се представи Лето-
пис Матице српске, најстарији часопис у 
Срба, основан 1824. године као и рад њене 
Бибилотеке. Промоција у Сремским Кар-
ловцима део је припрема Матице српске, 
коју спроводи широм земље, за обележа-
вање два века часописа. Поред  Драгана 
Станића, на промоцији су учествовали 
главни и одговорни уредник Летописа 
Ђорђо Сладоје и Селимир Радуловић, 
директор Библиотеке Матице српске.

З а највиша општинска признања 
поводом Дана Сремских Карлова-

ца, 16. септембар, предлози кандидата 
се примају до 31. јула, саопштила је Ко-
мисија за обележавање празника, доделу 
признања и проглашење почасних грађа-
на Сремских Карловаца. Предлоге на про-
писаном обрасцу треба слати на адресу: 
Скупштина општине Сремски Карловци, 
Трг Бранка Радичевића 1, Комисији за 
обележавање празника, доделу признања 
и проглашење почасних грађана Срем-
ских Карловаца. Oбразац за предлагање 
кандидата може се добити на писарници 
општине и преузети са њеног званичног 
сајта - sremskikarlovci.rs

Одлуку о добитницима повеље, награ-
де и захвалнице доноси, на предлог Ко-
мисије, Скупштина општине Сремски 

Карловци, а свечано уручење је 16. сеп-
тембра. 

Иницијативу за доделу повеље, награде 
и захвалнице могу поднети грађани, групе 
грађана, предузећа, установе, политичке 
и друге организације, удружења и други 

облици организовања грађана, државни 
и органи локалне самоуправе. Повеља  се  
додељује појединцима, организацијама и 
институцијама, који су дела и резултате, 
за које се награђују, постигли на терито-
рији општине, као и онима чија су дела 
тесно везана за Сремске Карловце и  про-
мовишу их у другим срединама.

Награду као друштвено признање у об-
ласти привреде и друштвених делатности 
могу добити грађани, групе грађана, пре-
дузећа, установе и други облици органи-
зовања грађана.

Захвалница се додељује појединцима, 
организацијама (предузећима, институ-
цијама, установама) групама грађана и 
другим облицима организовања грађана 
за значајна остварења у разним области-
ма постигнута у току претходне године.
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Карловчанке умесиле 
најбоље колаче 

Подунавских Шваба

НА ОВОГОДИШЊЕМ ФЕСТИВАЛУ КУГЛОФА

У СВЕЧАНОЈ САЛИ КАРЛОВАЧКЕ ГИМНАЗИЈЕ У СУСРЕТ ВИДОВДАНУ

Концерт српске антологијске музике

П осле грожђебала најомиљенија 
манифестација у Сремским 
Карловцима, Фестивал куглофа, 

након трогодишње паузе, две године због 
пандемије коронавируса, а једне из фи-
нансијских разлога, поново је организо-
вана.

Првог викенда у јуну центар Карло-
ваца мирисао је на колаче, не само 
куглофе, јер су излагачи понудили 
и остале феле, него и на друге де-
лиције, међу којима и месне са ро-
штиља, али су се њиме и разлегали 
звуци валцера. 

У концепцијском смислу није се 
разликовао пуно од досадашњих. 
Новина у такмичарском делу била 
је обавеза произвођача три најбоља 
куглофа да пред публиком испеку 
колач. Овог пута ту „тешку“ дужност 
су испуниле две Карловчанке. 

Наиме, најбољи куглоф на ово-
годишњем фестивалу, по оцени 
жирија, направила је Александра 
Аврамовић из Сремских Карловаца. 
Друго и треће место освојила је та-
кође Карловчанка Снежана Шварц 
Јанић.

 Првопласираној је припала порта-
бл пећница, а Јанићева је, будући да је 
освојила друго и треће место, добила две 
награде – миксер и две модле за куглоф. 

За оцењивање било је пријављено свега 
девет куглофа које су углавном Карлов-
чанке припремиле.

На манифестацију, које су се ужелели 
и излагачи, али и посетиоци возом је до-
шла група дипломата из Београда.  Међу 
њима били су амбасадор Кубе, Камбоџе, 
Данске, Анголе, Алжира, Словачке и су-

пруга белгијског амабасадора. Они су 
први пут возом дошли на фестивал и са 
знатижељом обишли штандове, а после 

У склопу „Видовданског циклуса 
концерата“ у Карловачкој гимназији 
је 10. јуна одржан концерт „Изнад 
Истока и Запада“ - антологијски рари-
тет српске сабране музике од средњег 
века и немањићке Србије, преко 
најзначајнијих етно-записа и ин-
струменталних бравура, од Косова 
до Војводине, до двадесетог века у 
српском изворном надахнућу. 

У соло и дуетским нумерама на-
ступили су легенда српског појања 
и композитор из Београда  Љубо-
мир Љуба Манасијевић и новосад-
ска оперска дива, мр Зорица Белић 
- сопран, док су за инструменталне 
бравуре целокупног програма те 
вечери били задужени чланови 
чувеног београдског ансамбла 
за рану музику који постоји 53 

године „Ренесанс“: професор Љубомир 
Димитријевић, један од оснивача ансам-
бла „Ренесанс“ (блок флаута, траверзо 
флаута, фрула), професор гитаре на Фа-
култету музичких уметности у Београду 

др Дарко Карајић (лаута, ћура), Андрија 
Сагић (аутентични ударачки инструмен-
ти) и виолиниста симфонијског оркестра 
РТС-а Саша Боровић (виолина). 

Циљ концерта „Изнад Истока и За-
пада“ је очување српске музичке 
мисли у културно-уметничком и 
медијском простору Србије у по-
плави инстант репертоара потро-
шачког друштва данашњице, кича 
и шунда. Циљна група су млади 
којима је неопходно представити 
вредност очувања сопственог 
наслеђа, али и целокупна јавност. 

Наступ у Карловачкој гим-
назији одржан је уз подршку 
Општине Сремски Карловци 
чији председник Александар 
Саша Стојкечић је присуствовао 
концерту. 

и неке од знаменитости Кар-
ловаца. Пре свега тога били 
гости председника општине 
Александра Саше Стојкечића 
у Магистрату.

Манифестацију је ове го-
дине организовала Фонда-
ција за заштиту завичајног 
наслеђа Подунавских Шваба 
„Завичајна кућа“ у сарадњи 
са Удружењем грађана „Пе-
троварадин Медиа“, и уз под-
ршку локалне самоуправе.
У суботу је Фондација „За-

вичајна кућа“ реализовала још један од 
својих програма - уручила је традицио-
нална признања за честитост. Ове године 

Александра Аврамовић и Снежана Шварц Јанић
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су их добили апатински жупник, наддекан 
бачки Јакоб Фајфер и Независно друштво 
новинара Војводине.

У БИБЛИОТЕЦИ „БРАНКО РАДИЧЕВИЋ“

Отвара се Спомен-соба Дејана 
Медаковића

НА ОВОГОДИШЊЕМ ФЕСТИВАЛУ КУГЛОФА

ПРЕД РАСПУСТ ДВА ВАЖНА НАСТУПА ФОЛКЛОРАША

Представили Карловце у Новом Саду и Новој Пазови

О сим што је на поколон добила од 
Павла Медаковића, сина академика 

Дејана Медаковића (1922-2008)  више од 
1.600 његових књига, библиотека „Бран-
ко Радичевић“ у Сремским Карловцима 
- огранак новосадске Градске 
библиотеке – однедавно башти-
ни и део предмета који су при-
падали том врсном познаваоцу 
српског барока и некадашњем 
ђаку Карловачке гимназије. 
Медаковићев наследник по-
клонио је библиотеци писаћи 
сто с краја 19. и почетка 20. 
века на ком је Дејан радио, ње-
гову писаћу машину, столицу и 
фотељу, те посебну столицу за 
ноге. Све  то са књигама чиниће 
Спомен-собу Дејана Медако-
вића у карловачкој библиотеци, 
које ће бити свечано отворена 
на академиков рођендан, 7. 
јула, када се навршава и сто-
годишњица од његовог рођења. 
Куриозитет будуће сталне по-
ставке биће лутка обучена у 
академикову гардеробу, са ше-
широм и мантилом по којима 
је био препознатљив.

-Соба Дејана Медаковића 
биће означена на вратима пло-
чицом, а на улазу у библиоте-
ку стајаће табла на којој ће то 
исто бити назначено – каже Блаженка 
Марковић из Завичајне збирке Градске 
библиотеке уз напомену да је тој установи 
културе част што је чувар дела књижевног 
блага познатог и цењеног академика. – 
Књиге из Спомен-собе Дејана Медаковића 

моћи ће да се користе, али не и износе из 
библиотеке. Фундус који се налази код нас 
састоји се махом од стручне литературе, 
превасходно књига из историје уметно-
сти, националне историје, значајног броја 

монографија, белетристике. Посебну 
вредност дела лепе књижевности чине 
примерци, а таквих је доста, са посвета-
ма аутора. У сваком случају дела која ми 
баштинимо, су она које је он читао, и која 
показују опсег његовог интересовања. 

Чланови дечијег извођачког саста-
ва ОКУД-а „Бранково коло“ учество-
вали су 27. маја на 15. Међународ-
ном дечијем фестивалу фолклора 
„Разиграна младост“ у Новој Пазови, 
представивши се играма из Студени-
це. На Фестивалу, поред ансамбала из 
Србије, наступили су и гости из Црне 
Горе, Северне Македоније, Босне и 
Херцеговине, Хрватске и Бугарске. 
Уметнички руководилац састава је 
Горан М. Станков.

Две групе деце „Бранковог кола“, 
под уметничким руководством 
Ђурђинке Царевић и Горана М. Стан-
кова, учествовале су и 11. јуна на 65. 
Змајевим дечијим играма у Новом 
Саду. На тој манифестацији која се 
одвијала на више места они су при-
казали део свог играчког репертоара.

Блаженка Марковић
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ПОКРЕТ ГОРАНА ВОЈВОДИНЕ ОБЕЛЕЖИО ДАН ДУНАВА

НАКОН ДВЕ ГОДИНЕ КОРОНЕ 

„Корнелију у спомен“ у старом издању 

Отворено о животној средини 
кроз дијалог

Покрет горана Војводине обележио је 25. јуна Међуна-
родни дан Дунава у Карловцима на посебан начин. Же-
лећи да доведе пре свега суграђане на Дунавац, бисер 

природе, који се наслања на Специјални резерват природе „Ко-
виљско-петроварадински рит“, о ком се стара већ седам година, 
ова невладина организација одлучила је да то учини нешто ра-
није, а не 29. јуна када се у Европи обележава Дан Дунава, да би 
могла што више њих да окупи.

Под слоганом „Карловачки дијалог” горани су осмислили 
програм за све узрасте, с акцентом на разговоре са грађанима 
током пловидбе катамараном по Дунаву о изазовима, пробле-
мима, потенцијалима у вези са животном средином на локалном 
нивоу.

– Замислили смо да током сваке вожње, а катамаран је ис-
пловљавао са новом групом људи сваких сат времена, заподе-
немо разговор о свему што се тиче нашег животног окружења 

–  каже координатор програма у Покрету горана Војводине Ни-
кола Благојевић. – Истовремено су деца на обали могла да уче-
ствују у едукативним радионицама, да проведу време и да се 
друже са средњовековним витезовима, да веслају у кануима и 
кајацима... Све то смо зачинили ручком у природи за све укусе, 
тако што су припремљени месни, рибљи и котлић са гљивама. 

План је да овакав догађај фестивалског типа постане тради-
ционална активност и да се на тај начин успостави дијалог из-
међу локалне власти, организација цивилног друштва и грађана 
ради заједничког деловања у области заштите животне средине 
и праћења напретка у остваривању циљева одрживог развоја и 
Зелене агенде за Западни Балкан на локалном нивоу. 

Програм је део пројекта „Дијалог промена” који Покрет го-
рана реализује са Београдском отвореном школом, а који фи-
нансира Европска унија.

Фото: Покрет горана Војводине

Након паузе током 2020. и скраћеног прошлогодишњег 
курса због коронавируса овог лета традиционална Летња 

школа црквеног појања „Корнелију у спомен“ биће одржана у 
Сремским Карловцима у стандардном издању, од 31. јула до 7. 
августа и протицаће у знаку јубилеја – три деценије постојања. 
У њој ће учествовати 35 одраслих певача, не рачунајући дечји 
хор који ће махом чинити деца из Сремских Карловаца.

По речима Драгиње Калинић, председнице Друштва за него-
вање традиција и развој Сремских Карловаца које организује ту 
манифестацију, тридесетогодишњица ће бити, између осталог, 
обележена аудио-компакт диском на ком ће се наћи пробрани 
снимци концертних извођења одређених композиција. Аутор 
програма школе је др Наташа Марјановић, која је уједно и уред-
ник компакт диска.

– Полазници ће бити под окриљем Карловачке богословије, 
што значи да ће капацитети те школе бити искориштени за 
смештај и исхрану певача као и тима који ће водити појачку, 
хорску и дечју групу певача – каже Драгиња Калинић. – Хор-
ске пробе ће као и у највећем броју случајева до сада бити у 
Карловачкој гимназији, у којој ће се одржавати и предавања, 
као и завршни концерт. Тада ће бити и представљен поменути 
компакт диск.

Хор ће ове године водити диригенткиња Мила Радонић, руко-
водилац хора Саборне цркве у Сремским Карловцима. С групом 

појаца радиће професор појања у Карловачкој богословији Јо-
ван Стојановић, док ће дечјим хором руководити композитор 
Наташа Ђурагић.

Школу су ове године подржали Министарство културе и ин-
формисања са 300.000 динара, као и карловачка општина која 
је овог пута за њу издвојила 100.000 динара.
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ПРВИ ПУТ ЗА ДВАНАЕСТ ГОДИНА

Домаћин финалног 
такмичења из 

кинеског језика

ПОСЛЕ ПАУЗЕ ЗБОГ ПАНДЕМИЈЕ

Црвени крст угостио децу из Грачанице

КАРЛОВАЧКО ЛИКОВНО ЛЕТО: 
Другу годину заредом Ликовно удру-
жење „Карловачка цртачка школа“ 
организује манфестацију  „Карловач-
ко ликовно лето“, која је ове године 
печела на дан када је и наступило 
најтоплије годишње доба, 21. јуна.

Озваничена је изложбом радова више 
од 70 аутора у Соколском дому, се-
дишту тог ликовног удружења. Ман-
фестација ће трајати  шест месеци и 
за то време биће одржане три излож-
бе међу којима и 9. Међународна из-
ложба малог формата, а сваког ви-
кенда креативне радионице.
Галерија у Соколском дому радним 
данима отворена је од 17 до 22 часа, 
а суботом и недељом од 10 до 22 сата. 
Покровитељ манифестације је карло-
вачака општина, а реализује се у са-
радњи с општинском Туристичком 
организацијом. 

Финално такмичење у познавању 
кинеског језика и културе „Ки-
нески мост”, 15. по реду, одржа-

но је 4. јуна у Карловачкој гимназији. 
Познавање језика те 
многољудне далеко-
источне земље на 
надметању чија 
тема је била „Досег-
нути висине са ки-
неским” показало је 
17 средњошколаца 
из Србије, али на по-
бедничко постоље 
попеле су се Нада 
Симић из сениорске 
групе Филолошке 
гимназије из Бео-
града и Катарина 
Зиндовић из јуниор-
ског тима Карловач-
ке гимназије. Према 
пропозицијама так-
мичења Србију ће на светском такмичењу 
представљати победник у сениорској гру-
пи, а то је Нада Симић.

Најстарија српска гимназија у којој 
се већ 12 година изучава тај језик и која 
ове године испраћа генерацију најуспеш-
нијих матураната, познавалаца кинеског, 
први пут је домаћин такмичења тог ранга. 

Директор Карловачке гимназије Бранко 
Стојков истакао је да је то част за школу 
и да снажно пријатељство две земље је за 
све од великог значаја.

Такмичењу су присуствовали секретар 
за образовање у амбасади Народне Репу-
блике Кине у Београду Чанг Бо, директор 
Конфуцијевог института у Новом Саду 
Чен Хуи, члан Управног одбора института 
професор Павле Секеруш и председник 
карловачке општине Александар Саша 
Стојкечић.

Група од двадесеторо деце, ученика од петог разреда основ-
не до другог средње школе из Грачанице и околине, борави-

ла је у четвородневној посети Сремским Карловцима почетком 
јуна. Они су 6. јуна дошли у посету Црвеном крсту Сремских 
Карловаца који са грачаничким и Црвеним крстом Врњачке 

Бање од 2004. године, када је склопљен споразум о братимљењу, 
организује овакве боравке деце с Косова у Карловцима.

У Карловце су овог пута дошла деца волонтери грачаничког 
Црвеног крста. Осим богатог програма који је између осталог 
подразумевао обилазак знаменитости Карловаца и Новог Сада, 

они су током ове посете имали и предавања 
о неким од редовних активности Црвеног 
крста као што је добровољно давалаштво 
крви и прва помоћ, али и дружење са ло-
калним волонтерима.

Трошкове њиховог боравка у Карловци-
ма сносили су донатори и спонзори, међу 
којима се нарочито истиче Покрет горана 
Војводине, који им је омогућио босплатан 
смештај у Еколошком центру „Радуловач-
ки“.

По речима секретара карловачког Црве-
ног крста Марине Фодор, од 2004. та хума-
нитарна организација у Карловцима сваке 
друге године угошћавала је децу са Косова. 
Долазак деце 2020. године одгођен је због 
пандемије коронавируса и реализован је 
када су се стекли епидемиолошки услови. 

Фото: Црвени крст
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ДОБРИ РЕЗУЛТАТИ ЗА КРАЈ СЕЗОНЕ  

Одбојкашима два одличја 

СЕСТРЕ КАНАЗИР УСПЕШНЕ 
АТЛЕТИЧАРКЕ

Оливери два злата, 
Милици бронза 
Карловчанка Оливера Каназир, 

која се такмичи за Атлетски клуб 
„Војводина” из Новог Сада, постала 
је државна првакиња у скоку мот-
ком. Она је на Првенству Србије за 
млађе јуниорке одржаном 4. јуна у 
Сремској Митровици победила по-
што је прескочила три метра.

Оливера је до златне медаље до-
шла и раније, 28. маја на финалу 
Купа Србије за јуниорке у истом 
граду, када је била успешна на ви-
сини од 2,80 м. Њој се тада на по-
бедничком постољу придружила и 
сестра близнакиња, Милица, која је 
резултатом 2,30 м освојила бронзу.  

КОШАРКАШКИ КЛУБ „ТИМСИСТЕМ СТРАЖИЛОВО“ 

Пионири Одбојкашког клуба 
„Стражилово” освојили су сребр-
ну медаљу на завршном турниру 

„Трофеј Новог Сада” одржаном 18. јуна 
у Спенсу. Тим из Сремских Карловаца 
у полуфиналу је победио новосадску 
„Војводину НС семе” резултатом 2:0 
(25:12, 25:14), а у дуелу за најсјајније 
одличје за длаку је изгубио од СК „Волеј 
1” из Српске Атине – 2:1 (25:20, 23:25, 
15:10). „Стражилово” је у Градској лиги 
за млађе категорије, у сезони која је 
трајала од октобра до јуна, учествовало са 

две екипе. „Стражилово 1” је на завршни 
турнир, на који су ишла четири најбоља 
састава, дошло као другопласирани тим 
на табели остваривши скор од девет 
победа и три пораза, а потом је узело 
поменуту медаљу. „Стражилово 2” било 
је шесто (3 – 9). 

Тачку на још једну успешну сезону 
ставили су чланови „Стражилова”, деча-
ци рођени 2009. године и млађи, који су 
на школском такмичењу у Новом Саду 
представљали карловачку ОШ „23. ок-
тобар” и освојили златну медаљу.

Пионири исковали прву медаљу
Кошаркаши клуба „Тимсистем Стра-

жилово“ који је основан у марту 
2016. године, освојили су прву медаљу 
на званичним такмичењима. Част да 
буду први који су колективу из Сремских 
Карловаца донели одличје припала је 
пионирима, дечацима рођеним 2007. и 
2008. године. Под руководством тренера 
Немање Срдића, уз помоћ Маје Мицић, 
освојили су сребро у ВИБА лиги, коју по-
ред клубова из Војводине, играју и они 
јужније од наше равнице. Карловчани су 
у лигашком делу одиграли 16 утакмица 
и пред почетак плеј–офа скором од осам 
победа и исто толико пораза заузели су 
шесто место на табели у конкуренцији 
14 тимова. До сребрне медаље су у зав-
ршници дошли пошто су у првој утакми-
ци поражени од Данубијуса, а савладали 
су убедљиво Олимпик. 

– Задовољни смо постигнутим успе-
хом, поготово што смо имали турбулент-
ну сезону од октобра до јуна, која је била 
испреплетана повредама, короном и 
другим препрекама на које нисмо могли 

да утичемо – каже Немања Срдић, тре-
нер КК „Тимсистем Стражилово“. – Нај-
битније је да су дечаци одиграли велики 
број квалитетних утакмица у јакој лиги, 
јер је суштина да играју што више. 

Када је клуб основан направљен је 

систем рада како би се дошло до нивоа 
да се парира тимовима из Новог Сада. 
Карловчани су већ дуго препознатљиви 
како по посвећеном тренерском послу, 
тако и по преданошћу играча и равно-
правно се носе са ривалима.

Страну припремила: Кристина Бугарски
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ПРОМОЦИЈА РУКОМЕТА: Пријатељски 
турнир у рукомету одржан је 12. јуна у 
Дворској башти. Био је то први рукометни 
догађај после три деценије, организован ради 
промоције тог спорта у карловачкој средини.

Учествовале су мешовите екипе, саставље-
не од играча између седам и 18 година, из 
Пећинаца, Петроварадина, Футога, Кар-
ловачке гимназије и два тима Рукометног 
клуба „Растимо“ из Новог Сада, који је и 
организатор. Играло се на два терена и рекло 
би се да је циљ остварен.

Подршка Спортског савеза општине Срем-
ски Карловци није изостала ни овог пута.

УЧЕСНИЦИ МЕЂУНАРОДНЕ „ТРКЕ МИРА“ У КАРЛОВЦИМА

Кратак предах на дугом путу  
У чесници Међународне спорт-

ско-мировне манифестације 
„Трка мира“ (Peace-Run) на свом 

путу кроз Србију у трајању од осам дана, 
били су гости Сремских Карловаца у не-
дељу, 26. јуна. Интернационални тим тр-
кача, који у основи чине врсни ултрама-
ратонци  из целог света, одмарао се током 
дана на Стражилову, а увече присуствовао 
концерту  инклузивног хора „Исон“ под 
руководством Миодрага Мише Близанца 
на централном тргу.

– У нашој екипи је петнаестак трка-
ча из Немачке, Аустрије, Бразила, Босне 
и Херцеговине, Македоније, Латвије, 

Украјине, Хрватске, Енглеске...- каже председник „Трке мира 
Србија“ Предраг Кнежевић. – Исто толико је и домаћих учес-
ника, а један од њих је и  Александар Арсић, победник пре 10 
година најдуже трке на свету од 5.000 километара у Њујорку. Ово 
је трка ревијалног типа. Ми трчећи пропагирамо мир који нам је 
преко потребан, сада више него икад. Док трчимо носећи бакљу, 
чији пламен симболизује људску тежњу ка миру, толеранцији, 
хармонији, љубави, пријатељству, сусрећемо се са милионима 
људи и још се није десило да, у најмању руку, нисмо измамили 
осмех на њиховим лицима. Ове године нисмо пошли као обично 
него са неколико места у Европи. Наша деоница прати Дунав, 
који је проглашен реком мира, барем дуж 588 километара који 
пролазе кроз Србију. Из наше земље излазимо 2. јула код Него-
тина и кроз Бугарску настављамо ка Црном мору, где нам је циљ. 

Крај бине на ком је хор „Исон“ са својим гостима наступао, 
тркаче је, којима су се у нашем месту придружили председ-
ник општинског Спортског савеза Анђелко Поповић и најбољи 

спортиста Карловаца у прошлој години Коља Недић, дочекао 
председник општине Александар Саша Стојкечић захваливши 
се тим хуманим људима који трче широм света ради виших 
циљева. Њему је Кнежевић предао бакљу и тиме су Карловци 
симболично постали део њиховог тима.

Са учесницима концерта тркачи су остварили непосредан и 
срдачан контакт отпевавши једни другима свако своју химну.

Последњих неколико година Карловци су један од домаћина 
фестивала „Hearts in harmony“ који на нашим просторима ор-
ганизује хор „Исон“.
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ВИТАЛНИ ПОДАЦИ (од 26. маја до 28. јуна)

Будимирка Максимовић (1940), Милан Мишковић 
(1973), Милка Тарабић (1941), Ангелина Домовски 
(1952), Јован Сапунџић (1946), Иван Ковач (1958), 
Радован Домовски (1977), Дмитар Допуђа (1941), 
Катица Шанта (1954). 

Наталија Новаков (26. мај) – Славице Божић и 
Александра Новакова, Богдана Ђуричић (29. мај) – 
Тамаре и Бранислава Ђуричића, Лана Иванковић 
(31. мај) – Драгане и Николе Иванковића, Лена 
Брзаковић (1. јун) – Марие и Немање Брзаковића, 
Маша Лаловић (7. јун) – Биљане Абази и Миодрага 
Лаловића, Алексеј Аладић (16. јун) – Теодоре и 
Јована Аладића, Лазар Живановић (16. јун) – Ленке 
Димитров и Мирослава Живановића и Урош Живков 
(19. јун) – Дине Берић Живков и Бориса Живкова. 

РОЂЕНИ:

УМРЛИ:

Богдана Ђуричић

Први пут откако су завршили 1970. године ОШ „23. октобар”, 
некадашњи основци састали су се 11. јуна у Карлов-цима на ини-
цијативу једног од њих, Јосипа Варге, да се присете ћачког доба. 
По Варгиним речима, намера 
му је била да пре две године 
окупи другаре из разреда и 
тако обележе пола века од 
завршетка основне школе, 
али га је пандемија корона-
вируса спречила у томе, па 
је направио компромис и 
сазвао састанак свих који су 
1962. уписали, а осам година 
касније и завршили школу.

– Окупило нас се триде-
сетпеторо од деведесетак 
колико ђака је било у три 
одељења – каже Варга. – Неки 
су дошли из Немачке, Швај-
царске, Хрватске, Словеније, 
Аустралије. Сусрет је отпочео 
у ОШ „23. октобар”, у којој 
их је поздравила садашња 
директорка Весна Чолић, на-
стављен код „Четири лава”, 
где смо се фотографисали, а 

завршио на дружењу у Рајској башти. Највећу помоћ у целој 
организацији пружила ми је другарица из Аустралије Милена 
Мутић Јањић.

Девојчице у предности 

Сусрет после пола века
САСТАЛИ СЕ НЕКАДАШЊИ ОСНОВЦИ

Фото: И. Живков
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ЖЕЛЕЗНИЧКИ РЕД ВОЖЊЕ

ВАЖНИ ТЕЛЕФОНИ

РЕД ВОЖЊЕ ЈГСП НОВИ САД

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

Сремски Карловци-
Нови Сад

Број воза  Време
2400 Ре  05.35
740 Соко  06.01
742 РЕкс  06.33
2402 Ре  07.01
2404 Ре  07.04
744 РЕкс  07.33
2406 Ре  08.31
2408 Ре  10.03
2410 Ре  11.03
2412 Ре  13.03
2414 Ре  14.03
746 РЕкс  15.01
2416 Ре  16.03
2418 Ре  17.03
750 РЕкс  18.11
2420 Ре  19.03 
2422 Ре  20.03 
748 Соко  21.41 
2424 Ре  23.18
Ре - регио воз; РЕкс, Соко - интер сити

Сремски Карловци-
Београд Центар

Број воза  Време
741 РЕкс  05.28
2401 Ре  05.53
2403 Ре  06.21
743 Соко  06.58
745 РЕкс  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 РЕкс  15.39
2419 Ре  16.40
2421 Ре  17.40
2423 Ре  19.40
2425 Ре  20.55
749 Соко  21.39
751 Соко   22.39 
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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, 
6.20, 6.50, 7.30  7.50, 8.10, 9.10
8.30, 8.50, 9.50  9.30, 10.30,11.30
10.10, 11.10, 12.10  12.05, 12.55, 13.30
12.50, 13.35, 14.10  14.25, 15.10, 16.10
15.10, 16.55, 22.15  18.15,19.40, 20.35
23.35   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, 11.30   10.50,11.50, 12.40
12.35, 13.20, 14.05  13.20, 14.05, 14.15
14.45, 15, 15.30  14.40, 15.15, 15.45
16КВГ, 16.30   16.35, 17.30, 17.55КВГ
17.20, 18.10, 18.40КВГ  18.25, 19.15, 20.15
19.05, 20.55КВГ  21, 22.45
21.40, 23.25

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 
2.30   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

• 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



У част матураната, малих и великих, у Основној школи „23. октобар“ и Карловачкој гимназији у размаку од 
шест дана, 15. и 21. јуна, приређене су свечаности поводом завршетка њиховог школовања. Ове године титуле 
ћака генерације понеле су  Мирјана Јелић ученица VIII-2 основне школе и гимназијалка Данијела Миленковић из 

IV-5. Обема је припала новчана награда, дар локалне самоуправе, поред оних које су им школе припремиле.  

На свечаности у дворишту Карловачке гимназије додељене су бројне друге награде најбољим ђацима, а чак 22 
њих је постало носилац Вукове дипломе. 


