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Н а празник Свете Марије Магда-
лине, Благе Марије, свету ар-
хијерејску литургију у храму 

посвећеном тој светитељки на Банстолу 
служио је епископ сремски Василије са 
свештенством, а потом и парастос стра-
далим у акцији „Олуја“, којима је црква 
посвећена.

Литургији су присуствовали председ-
ник Покрајинске владе Игор Мировић и 
први човек Општине Сремски Карловци 
Александар Саша Стојкечић, као и ового-
дишњи кум славе српски члан Председ-
ништва Босне и Херцеговине Милорад 
Додик, те велики број верника и мешта-
на који су током 1995. године и касније 
населили тај део Сремских Карловаца и 
околине.

Додик је рекао да сви ти људи памте не 
само дан када је почела „Олуја“, већ и свој 
завичај, иако су нови дом нашли у Србији, 

и допринели развијању свог новог краја.
- Не само да не можемо да заборави-

мо, него не можемо да опростимо чиње-
ницу да су немоћне колоне избеглица, 
у којима су биле жене, деца и старци, 
бомбардовали њихови авиони. Прошли 
век је век српског страдања - рекао је До-
дик напомињући да морамо да почнемо 

да славимо живот, али и да кажемо да се 
заветујемо да ћемо наставити да градимо 
национални идентитет, да нећемо одуста-
ти од онога што чини српско национално 
обележје, те да нећемо занемарити веру, 
памћење, језик и писмо, ни завичај и тако 
пренети новим генерацијама сећање на 
све што се десило.

Додао је да Хрватска обележава „Олују“ 
као победу, а Србија парастосима за убије-
не у тој акцији, на Петровачкој цести, ши-
ром избегличке колоне...

- Српски народ је окупљен почетком 

овог века у две своје државе, Србију и 
Републику Српску, са намером да кроз 
овај век максимално допринесе нацио-
налном јединству и окупљању, да престане 
са страдањем, јер га је било превише у 
прошлом веку – нагласио је Додик. 

Председник Покрајинске владе Игор 
Мировић је рекао да се и овим окупљањем 
шаље „заветна порука“ - да будемо једин-
ствени, сложни, способни да изграђујемо 
и Србију и Републику Српску, да помаже-
мо српски народ где год се налазио...

- То је најважнија порука, јер ћемо 
само слогом и јединством успети да спре-
чимо да нам се зло из деведесетих година 
понови. Србија и Српска сложније него 
икада граде будућност за све који живе 
не само у Србији и РС, већ помажу снаж-
но и да Срби опстану и у Црној Гори, и 
на КиМ, где су Срби највише угрожени, 
што су показали и последњи дани - казао 

је Мировић. - Оваква окупљања не слу-
же само као помен и сећање на невино 
страдале, већ и као охрабрење и порука да 
морамо више да радимо да би наш народ 
имао бољу будућност.

Јединствени и сложни, да се зло 
никад не понови

ДОДИК И МИРОВИЋ НА ПАРАСТОСУ СТРАДАЛИМ У „ОЛУЈИ“ 

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР ЗА ПРИВРЕДУ И ТУРИЗАМ У КАРЛОВЦИМА

Најважније је да сачувамо природу
П окрајински секретар за привреду и туризам др Ненад 

Иванишевић посетио је 23. августа Еколошки центар 
„Радуловачки“ у ком је разговарао са председником Покрета 
горана Војводине Алексом Јефтићем и његовим сарадницима о 

реализацији програма „За чистије и зеленије школе у Војводи-
ни“, о улози и учешћу Покрајинског секретаријата у имплемен-
тацији тог веома значајног и опсежног програма на територији 
АП Војводине.

Тема разговора био је и одрживи еко-туризам, који пред-
ставља важан аспект рада Покрета горана, а који, поред екскур-
зија и излета у природи, подразумева и вожњу катамараном и 
кануима на Дунаву и бициклима кроз Сремске Карловце.

- Најважније је да сачувамо природу да би она могла да буде 
туристички производ, јер Војводина то и јесте у оквиру Србије 
и да се води рачуна о заштити животне средине. Идеја је да 
наставимо са пружањем подршке Покрету горана, јер нам не-
достаје и шума, али и култура очувања животне средине - казао 
је Иванишевић.

Алекса Јефтић је истакао да то удружење настоји да створи 
амбијент за активно и одговорно учешће заједница у одрживом 
развоју, кроз образовање, волонтерски рад, промоцију, јавно 
заступање и сарадњу на свим нивоима. Додао је да је Еколошки 
центар сам по себи велик искорак у туристичком, рекреативном 
и едукативном смислу, те да је веома важно да што више доноси-
лаца одлука и шира јавност имају увид у његов рад и капацитете.
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Гордана Петковић, Ивана Белић и Јован 
Павловић добитници општинских признања 

ДВЕ СКУПШТИНСКЕ СЕДНИЦЕ У ЈЕДНОМ ДАНУ

Н а свечаној седници Скупштине 
општине Сремски Карловци, 
одржаној 18. августа, на предлог 

Комисије за обележавање празника, до-
делу признања и проглашавање почасних 
грађана Сремских Карловаца донета је 
одлука да се општинска  повеља поводом 
Дана Сремских Карловаца, установље-
ног у знак сећања на 16. септембар 1753. 
године када је место добило статус сло-
бодне војничке вароши – комунитет, ове 
године додели историчарки  др Гордани 
Петковић и ватрогасцу Јовану Павловићу, 
а награда менаџеру хотелијерства Ивани 
Белић.

За плодоносан рад на проучавању 
историје Сремских Карловаца и делима,  
којима је на најбољи начин допринела њи-
ховом промовисању, музејски саветник, 

запослена у Музеју града Новог Сада – За-
вичајна збирка у Сремским Карловцима, 
др Гордана Петковић завредила је да по-
стане носилац општинске повеље. У цен-
тру пажње истраживања Гордане Петко-
вић су историја Карловачке митрополије, 
значајне породице и личности којима се 
историографија није бавила у довољној 
мери. Последња у низу изложби на којима 
је радиле јесте поставка поводом обеле-
жавања стогодишњице уједињења Српске 
православне цркве, заједно са колегама 
из Музеја и Архива СПЦ средином маја, 
а пре тога допринос је дала и прослави 
великог јубилеја Карловачке гимназије – 
320-годишњици постојања, приређујући 
изложбу у матичном музеју. 

Припадник Ватрогасно-спасилачког 
одељења у Сремским Карловцима Јован 
Павловић, предложен је за повељу због 
храброг чина спасавања жене која се 
спремала да скочи с моста Слобода у Но-
вом Саду. Како се у образложењу наводи, 
Павловић је 27. јануара око 21 сат, иако 
није био на дужности када је уочио жену, 
зауставио возило и са још једним колегом 
прионуо њеном спасавању, које је брзо и 
успешно окончано. 

Овогодишња награда Сремских Кар-
ловаца отићи ће у руке Иване Белић за 
хуманитарни рад. Она је како се наводи 
у образложењу, за две године са тимом 
истомишљеника сакупила више од шест 
милиона динара за болесну децу у Србији. 
Новац је прикупљан преко Фејсбук групе 
„Хуманитарни базар Сремски Карловци 
онлајн“, продајом предмета које су дона-
тори обезбедили, као и на друге начине, 
чиме је подстицала и друге младе да чине 
добра дела. 

Додела признања требало би да буде 
уприличена на свечаности поводом дана 
Сремских Карловаца, 16. септембра.

Пре свечане, истог дана одржана је и 
редовна, 22. седница Скупштине општине, 
на којој је поднет извештај о шестомесеч-
ном трошењу овогодишњег општинског 
буџета, који су већином гласова одбор-
ници усвојили.

Одлуком о буџету за 2022. годину у 
општинску касу планирано је да се слије 
694.080.000 динара. У међувремену су до-
нета решења о повећању апропријација за 
наменске трансфере пара с других нивоа 
власти, јер у тренутку усвајања буџета 
нису били познати ти износи. Због тога 
је буџет увећан у односу на првобитно 

планирани за 57.869.525 динара и сада 
износи 751.949.525 динара. 

За првих шест месеци ове године 
буџет је остварен 62 одсто у односу на 
годишњи план, односно приходи су били 
465.956.843 динара. У структури прихо-
да, без пренетих неутрошених пара из 

претходног периода, највише је новца од 
трансфера с виших нивоа власти. Удео 
трансферних пара је чак 39 одсто. Следе 
приходи од пореза на доходак, добити и 
капиталне добитке, који чине 38 одсто 
удела у приходу, док се од пореза на имо-
вину у буџет слило 14 одсто новца.

Упола мање од пуњења буџета за првих 
шест месеци забележено је трошење пара. 
Расходи су остварени 29 одсто у односу на 
план, односно утрошено је 216.937.466 
динара. Око 98 милиона динара од тога 
коштају пројектно-техничка докумен-
тација, санација и рестаурација фасада 
Патријаршијског двора, обнова крова и 
фасада куће оснивача Карловачке гимна-
зије Димитрија Анастасијевића Сабова у 
Митрополита Стартимировића 18 и куће 
на Тргу Бранка Радичевића 3, као и услуге 
надзора и извођења радова у Улици браће 
Анђелић. 

др Гордана Петковић

Јован Павловић

Ивана Белић
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КОНКУРС ЗА 
СРЕДЊОШКОЛСКЕ 

СТИПЕНДИЈЕ

Новчана 
помоћ за 
најбоље

У    току је конкурс за доделу сти-
пендија ученицима средњих 

школа с територије Општине Срем-
ски Карловци на који могу да се 
пријаве средњошколци који редов-
но похађају неку од школа чији је 
оснивач Република Србија или АП 
Војводина. Рок за пријаву истиче 
13. септембра, а право да рачунају 
на тај вид новчане потпоре имају 
средњошколци који су уписали 
један од четири разреда, да током 
школовања нису обнављали ниједну 
годину осим у случају болести, да 
имају пребивалиште у Карловцима 
најмање три године, као и да су од 
другог до четвртог разреда имали 
успех 5,00. За први разред стипен-
дија се додељује само ученицима 
који су били ђаци генерације у ос-
новној школи. 

Стипендија се одобрава од 1. ок-
тобра ове до 30. септембра наредне 
године, с тим што се током јула и 
августа не исплаћује. Одлуку о ви-
сини стипендије доноси Општин-
ско веће. Пријаве на конкурс се 
достављају у затвореној коверти на 
адресу: Општина Сремски Карлов-
ци, Трг Бранка Радичевића 1, Срем-
ски Калровци 21205, са напоменом 
„Пријава на конкурс за доделу сти-
пендија ученицима средњих шко-
ла“. Обрасци потребни за прија-
ву могу се преузети са званичног 
општинског сајта: sremskikarlovci.
rs, где се могу видети све информа-
ције о условима конкурса.

Електро и 
телекомуникациона мрежа 

закочиле радове

ПОМЕРЕН ЗАВРШЕТАК РЕКОНСТРУКЦИЈЕ УЛИЦЕ 
БРАЋЕ АНЂЕЛИЋ

З бог кашњења радова Електро-
привреде Србије (ЕПС) и Телеко-
ма Србија, реконструкцијa Улице 

браће Анђелић, започета 4. фебруара, 
продужена је до 15. новембра. Захтев за 
продужетак рока поднео је извођач ра-
дова, предузеће „Карин комерц“ МД, уз 
образложење стручног надзора, а одобрио 
финансијер - Управа за капитална ула-
гања АПВ.

У општинском  Oдељењу за инвести-
ције, имовину и грађевинско земљиште 

објашњавају да је првобитни рок за завр-
шетак био 180 дана од почетка радова, од-
носно 2. август. Извођач је у уговореном 

року извео радове на првој и другој фази, 
а то су реконструкција водоводне мреже и 
изградња атмосферске канализације. Њих 
је извођач  завршио 20. маја и обуставио 
четврту и пету фазу реконструкције, од-
носно изградњу саобраћајнице и јавне 
расвете због  постављања подземне елек-
тро и телекомуникационе мреже, што по 
уговору представља трећу фазу, за коју су 
задужени ЕПС и Телеком Србија. 

Према плану, трећа фаза радова  је 
требало да буде готова у првом делу Ули-

це браће Анђелић, од рас-
крснице са Поштанском до 
раскрснице са Улицом па-
тријарха Рајачића до краја 
августа. У том случају ЕПС 
и Телеком се премештају и  
настављају да раде у дру-
гом делу уцице према Ули-
ци карловачких ђака, чиме 
се „Карин комерцу“ омо-
гућава наставак четврте и 
пете фазе у истом периоду. 

Вредност уговорених 
радова је 197.670.555,24 
динара са ПДВ-ом, у шта је 

урачунат део посла који обавља Телеком, 
док радови на електромрежи коштају до-
датних 69.259.446,52 динара са ПДВ-ом.

Одобрен додатни новац

Покрајинска влада је на седници одржаној 3. ав-
густа донела решење да се Општини Сремски Кар-
ловци уплати 69,2 милиона динара за радове у Улици 
браће Анђелић. У саопштењу се наводи да је новац 
намењен за измештање постојеће надземне електро-
енергетске мреже и изградњу одговарајуће заменске 
мреже за потребе обнове саобраћајних површина и 
водовода, као и за изградњу атмосферске канализа-
ције и јавне расвете у Улици браће Анђелић. 

Председник Општине Срем-
ски Карловци Акександар 

Саша Стојкечић са директором 
ЈКП „Белило“ Радославом Јан-
ковићем посетио је 26. августа 
насеље Краљев брег на Бансто-
лу, у ком је у току насипање пута  
туцаником, саопштавају из Ка-
бинета председника општине. У 
тој фази биће насуто 220 метара 
квадратних пута.

– Општина Сремски Карлов-
ци, финансирала је туцаник, 
а ЈКП „Белило“ ће по нашем 

налогу уз помоћ механизације 
коју поседује и ангажујући своје 
запослене, насути пут – рекао је 
Стојкечић, кога су са сарадници-
ма срдачно дочекали у том делу 
Карловаца.

Мештанка Ђурђинка Тонко-
вић је рекла да је то први пут да 
је један председник карловачке 
општине, не само обишао Бан-
стол, који је претежно насељен 
избеглим и расељеним људима, 
него је и испунио обећање које 
је дао током предходних посета.

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ СА САРАДНИЦИМА НА БАНСТОЛУ

Насипа се пут у Краљевом брегу
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П опис становништва, домаћинста-
ва и станова у Србији, изостао 
лане због пандемије коронави-

руса, биће спроведен од 1. до 31. октобра 
2022. То најмасовније и најкомплексније 
статистичко истраживање које се спрово-
ди у готово свим земљама света, на тери-
торији Србије почеће првог дана октобра  
у 8 часова и трајеће до последњег дана 
истог месеца у 20 сати.

На подручју читаве државе, па и у 
Сремским Карловцима, према упутстви-
ма Републичког завода за статистику 
обављене су припреме за попис, које су 
између осталог подразумевале пријављи-
вање и одабир инструктора и пописивача, 
те њихово тестирање и обуку.

Идући „од врата до врата” пописива-
чи ће прикупљати податке директно од 
грађана, при чему ће одговоре испита-
ника уносити у електронске упитнике по-
моћу лаптопова, који се први пут користе 
у попису у Србији.

Пописом ће бити обухваћени државља-
ни Србије са пребивалиштем, односно бо-

равиштем у Републици Србији, без обзира 
на то да ли су у време спровођења пописа 
присутни у свом месту или привремено 
бораве у другом месту или у иностран-
ству; стално настањени странци, странци 
којима је одобрен привремени боравак у 
Србији и други људи који у то време бо-
раве на територији Србије; домаћинства, 
станови и друге настањене просторије.

Пописивачи ће носити легитимацију 
коју су у обавези да покажу пре него што 
уђу у домаћинство. На предњој страни ле-
гитимације налазиће се лого РЗС-а, име и 
презиме пописивача, његова фотографија 

и број личне карте, а на полеђини ов-
лашћење за рад.

Попис становништва има дугу тради-
цију на тлу Србије. Први општи попис 
спроведен је 1834. године по наређењу 

кнеза Милоша. Тај попис није обухватао 
Турке, који се ни касније нису пописивали 
и Роме, који су били изузети од пописа 
јер нису били подложни општем опоре-
зивању. Поред кућа и пореских глава, по-
писом су обухваћени и војни обвезници. 
Попис спроведен у октобру 1866. годи-
не сматра се првим модерним пописом 
и обухватио је целокупно становништво 
тадашње државе. Први комплетан попис 
становништва после Другог светског рата 
спроведен је 1953.

Почев од пописа 1961. године, у 
складу са препорукама УН, поново је 

успостављена десетогодишња периодика, 
тако да су пописи спроведени 1961, 1971, 
1981. и 1991. године.

Први попис након распада СФРЈ пла-
ниран је за април 2001. године. Због не-
достатка пара чланице тадашње савезне 
државе - Црна Гора и Србија донеле су 
одлуку да се попис одложи. Попис је у 
Србији спроведен априла 2002. године, 
али само на територији централне Србије 
и АП Војводине, јер за његово спровођење 
на подручју АП Косово и Метохија нису 
постојали услови.

Попис 2011. године је први попис на-
кон 100 година који је Република Србија 
спровела као самостална држава. Није 
спроведен на Косову и Метохији, док је 
у општинама Бујановац и Прешево забе-
лежен смањен обухват јединица пописа 
због бојкота великог броја припадника 
албанске националне мањине.

Попис становништва од 
1. до 31. октобра

ВЕЛИКИ СТАТИСТИЧКИ ПОСАО НА ПРАГУ

Пописивачи ће одговоре испитаника 
уносити у електронске упитнике 

помоћу лаптопова, који се први пут 
користе у попису у Србији

ПОКЛОН ОПШТИНЕ РИМОКАТОЛИЧКОЈ ЖУПИ:
Локална самоуправа поклонила је Римокатоличкој жупи 
Пресветог Тројства гасну грејалицу, чија је вредност 
43.874 динара. Одлука да се приступи набавци грејалице 
проистекла је из разговора председника Општине Срем-
ски Карловци Александра Саше Стојкечића и жупника 
Марка Лоша, током ког је указано на проблем са којим 
се римокатличка црква Пресветог Тројства суочава у 
зимском периоду, а то је недостатак грејања. Потписи-
вању уговора и примопредаји грејног тела Римокатлич-
кој жупи Пресветог Тројства 12. августа, присуствовали 
су помоћница председника Општине Марина Јанковић, 
руководилац Одељења за друштвене делатности Нада 
Остојић Агбаба, шеф Кабинета председника Светомир 
Михаљев, шеф протокола Милица Плавшић, Драгана 
Драгојловић, задужена за послове локално-економског 
развоја и Весна Фекете, задужена за информисање у Ка-
бинету председника општине.
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В ек од рођења академика Дејана 
Медаковића, некадашњег ђака 
Карловачке гимназије, великог 

поштоваоца и првог почасног грађани-
на Сремских Карловаца, обележен је на 
достојанствен начин тачно на дан када 
је дошао на овај свет, 7. јула. У просто-
ријама библиотеке „Бранко Радичевић“, у 
присуству чланова породице, сина Павла 
Медаковића и његове супруге Гордане, 
отворена је спомен-соба која садржи део 
богате библиотеке, личних предмета и 
намештаја Дејана Медаковића.

Река речи и сећања о Дејану Меда-
ковићу изговорених тога дана о њему 
потекла је на том месту. Захваливши се 
породици на легату директор Градске би-
блиотеке у Новом Саду, у чијем саставу 
ради карловачки огранак, Александар 
Јокановић је истакао да ће 7. јул 2022. 
године бити у летопису установе запи-
сан као врло значајан дан. Како је рекао, 

библиотека је радо прихватила понуђен 
фундус књига, део намештаја из радне 
собе и личних предмета који чине експо-
нате спомен-собе тог човека импресивне 
биографије и каријере у Карловцима, које 

је изузетно волео и импресије о животу у 
њима преточио у дела „Ефемерис“ и „Очи 
у очи“.

Изразивши захвалност породици Деја-
на Медаковића на поклону, члан Градског 
већа Новог Сада за културу Далибор Ро-

жић нагласио је да ће спомен-соба обо-
гатити рад Градске библиотеке и карло-
вачког огранка, и наду да ће она постати 
место окупљања које ће и туристи оби-
лазити.

Сећање на Дејана Медаковића на-
стављено је у свечаној сали Карловачке 
гиманзије у којој је након обраћања пред-
седника Општине Александра Саше Стој-
кечића и директора школе Бранка Стојко-
ва, одржана академија великану у част. 
На академији су о Медаковићу говорили 
директор Архива САНУ др Жарко Димић, 

председник Скупштине Вукове задужбине 
др Бошко Сувајџић и директор Издавачке 
куће „Прометеј“ Зоран Колунџија. Еми-
тован је и филм о Дејану Медаковићу у 
режији Милана Шарца.

Рекавши да је то велики дан за поро-
дицу Павле Медаковић је признао да је 
веома радостан што је наишао на топао 
пријем када је саопштио да жели Кар-
ловцима да поклони део очеве заостав-
штине. Поновио је колико је његов отац 
волео Карловце и колико су они утица-
ли на његово професионално и животно 
опредељење. Говорио је и о очевим мање 
познатим талентима и навео неколи-
ко ангдота које су обогатиле и откриле 
друго лице тог изузетног интелектуалца 
- историчара уметности, књижевника, 
универзитетског професора, песника и 
академика, председника САНУ, декана 
Филозофског факултета, председника 
Вукове задужбине, потпреседника Српске 
књижевне задруге...

Тог дана могла је да се погледа и из-
ложба одликовања, плакета и личних 
предмета академика, од којих је део ње-
гов син поклонио и карловачком музеју, 
а коју је приредила др Гордана Петковић.

НА СТОГОДИШЊИЦУ РОЂЕЊА ДЕЈАНА МЕДАКОВИЋА

Отворена спомен-соба 
у библиотеци

Сремскокарловачки великан 

- Дејан Медаковић је у сваком погледу јединствена и фасцинантна личност коју 
би пожелео сваки народ као сународника у оквирима свог постојања и трајања – 
рекао је између осталог у свом излагању др Жарко Димић. – Иза себе је оставио  
необично обимно и слојевито књижевно и научно дело, које је плод талента, 
ерудиције, знања, али и необичне воље и жеље за стваралаштвом. И поред много-
бројних признања које је стекао, увек је посебно истицао да је нарочито срећан што 
је постао почасни грађанин Сремских Карловаца, у којима је одрастао и провео 
најлепше дане своје младости. На једном месту  у својим „Ефемерисима“ каже: 
„Сањам моје Карловце.“ Прва стогодишњица од његовог рођења је не само датум 
за сећање, него и културни догађај првог реда. Медаковић се уписао крупним 
словима међу српске и сремскокарловачке  великане, а на стогодишњицу рођења 
се вратио у своје Карловце да са нама досања свој барокни, раскошни сан. 
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Прегршт програма за свачији укус
„КУЛТФЕСТ“ ОПРАВДАО ОЧЕКИВАЊА

В ише од стотину извођача, углавном локал-
них уметника, учествовало је у програмима 
овогодишњег Фестивала културног туризма 

„КултФест“, који је другу годину заредом, од поло-
вине јула до краја августа, организовала општинска 
Туристичка организација.

Како кажу у Туристичкој организацији, идеја за  
фестивал културног туризма на отвореном „Кул-
тФест“ потекла је од чињенице да нашем граду 
током летњег периода недостају садржаји. Летња 
понуда обухвата разгледање културно-историјских 
споменика и институција, обиласке винарија које 
производе аутохтоне и интернационалне сорте вина, 
угоститељских објеката са домаћом храном и типич-
ним производима и друго, али је недостајало управо 
то што је кроз фестивал пружено посетиоцима и 
домаћем становништву. 

- Фестивалом смо унели мало живости и пози-
тивне енергије и показали да у Карловцима и даље 

негујемо различите врсте уметности - музичке, ликовне, драм-
ске – каже директорка Туристичке организације Јасмина Бељан 
Искрин. - Поред тога, пројекат је допринео повезивању актера 
у културном туризму града, као и унапређењу интерпретације 

културно-историјских вредности туристичке дестинације. Тежња 
ка увођењу боље услуге увођењем интерпретатора и аниматора 
на туристичким локалитетима је исто тако  значајна за локалну 
заједницу у смислу повећања квалитета понуде целокупне дести-
нације и обезбеђења нових садржаја, чиме се утиче и на задовољ-
ство крајњих корисника односно туриста. Туристе би требало до-
витљиви аниматор да упозори да су становници поносни на своју 
традицију, квалитетно вино, домаће специјалитете, песништво 
и локалне умотворине, те да 
су те вредности специфичне 
и да се могу доживети само у 
Сремским Карловцима и ни-
где другде.

Током месец и по дана, 
посетиоци и Карловчани су 
могли да уживају у низу му-
зичких догађаја, циркуских 
тачака и ликовних радиони-
ца на централном тргу, али 
и другим местима. Саставни 
део фестивала био је и про-
грам „Карловци филм фе-
ста“. Посебно запажен био 
је концерт који је одржан у 
дворишту музеја у заједнич-
кој организацији са Фонда-
цијом Нови Сад - Европска 
престоница културе, на ком 
су наступили Мањифико из 
Словеније, Pannonia Allstars 
Ska Orchestra из Мађарске, La Caravane Passe из Француске, 
Gustafi из Хрватске и Кило Кило из Србије чиме је у Карловцима 
промовисан и фестивал Дунавско море.

„КултФест“ је подржало Министарство туризма, трговине и 
телекомуникација.

Повећан број туриста

Од почетка године за 20 одсто у Сремским Карловцима 
повећан је број ноћења и долазака организованих група 
туриста у односу на 2019. која се у светским оквирима када 
је реч о туристичком промету сматра за најуспешнију. За 
време пандемије коронавируса у претходне две године у 
Карловцима значајно су смањени групни доласци турста, 
али је број ноћења био у повећању. Током пролећне се-
зоне дошло је до опоравка карловачког туризма. Томе је, 
како каже директорка Туристичке организације Јасмина 
Бељан Искрин претходила едукација туристичких водича 
и увођење обједињене улазнице. 

Балкански фестивал италијанског стрипа
Простор Галерије Културног центра 

„Карловачка уметничка радиони-
ца“ од 12. до 21. јула запосела је нова 
међународна групна изложба у склопу 
културне манифестације „Фумети! – Бал-
кански фестивал италијанског стрипа“.

Поставка се састојала од радова које су 
за италијанске издаваче нацртали ства-
раоци са обе стране Јадрана, познати на 
више континената.

На отварању изложбе публику је 

поздравио уредник Културног центра 
Мирко Димић говорећи о значају визуел-
не литературе и стрипа за општу културу, 
а нагласио је и деценијску сарадњу коју 
„Карловачка уметничка радионица“ има 
са италијанским партнерима.

Пројекат су подржали Град Нови Сад, 
Италијански Институт за културу, Кул-
турни центар „Карловачка уметничка 
радионица“ и УГ „Обновљена заједница” 
из Новог Сада.



8 | Јул/aвгуст 2022

ПРОГЛАШЕНЕ НАЈЛЕШЕ БАШТЕ ЗА 2022. ГОДИНУ

НА 8. МЕЂУНАРОДНОМ ПЕСНИЧКОМ КОНКУРСУ

Шесторица мушкараца лауреати 
У организацији Удружења грађана СК-АРТ из Сремских 

Карловаца, 23. јула уручене су награде победницима ово-
годишњег 8. Међународног песничког конкурса „Сремско-
карловачки песнички бродови 2022“. У категорији „Стазе 

и вино”, прво место по оцени жирија освојио је Миладин 
Мрђеновачки за песму „Карловачка берба грожђа“. Друго 
је заузео Ђорђе Секулић с песмом „Прича о вину“, а треће 
Божидар Пешев за песму „Нектар са Дунава“. 

 Прво место у категорији песама инспирисаних поезијом 
Душка Трифуновића „Свет се дели на двоје”, заузео  је Јо-
ван Н. Бундало за песму „Стражилово душе спаја“. Љубиша 
Војиновић Мајсторовски за песму „Говор тишине“ добитник 
је друге награде, док је Срећко Алексић носилац треће за 
песму „Данас у врту“.  

У музичком делу програма наступила је кантауторка 
Тодора Стојиновић, а додели је присуствовао и председник 
Општине Александар Саша Стојкечић, који се и обратио 
награђенима. 

Покровитељ манифестације је Општина Сремски Кар-
ловци. 

П оловином јула окончана је још 
једна наградна акција „Сачувај-
мо лепе куће и баште Сремских 

Карловаца“ коју дуже од две деценије ор-
ганизује Друштво за неговање традиција 
и развој Сремских Карловаца, те је спи-
сак победника увећан за неколико нових 
имена.

Овог пута посебно признање додељено 
је Крешимиру Блажевићу из Гробљанске 
11 за амбијентално уређење куће и баште, 
чему се у тој акцији посвећује нарочита 
пажња. По речима председнице оцењи-
вачке комисије инжењера хортикултуре 
у пензији Јасне Атанацковић, двориште 
Крешимира Блажевића пример је како се 
иза затворених карловачких капија крију 
изузетно лепи амбијенти и како у симбио-
зи могу успешно да стоје, не угрожавајући 

једна другу, нова и 
стара кућа набијача, 
као и чардак, којима 
је заједнички имени-
тељ успешно однего-
ван травњак и цвеће 
у оригиналним жар-
дињерама од дрвених 
бандера са држачима 
од кованог гвожђа.

Прва награда за 
уређење баште ове 
године припала је 
Маријани Чачић из 

Војвођанске 17а. Комисија је оценила да 
су пробраним примерцима цвећа декори-
сани прозори Маријане Чачић, допринос 
уређењу јавних површина у Карловцима, 
али и увертира у лепо осмишљен двориш-
ни комплекс.

Коста Пантић из Улице браће Анђелић 
73 добитник је друге награде за уређење 

За очуван стари 
амбијент специјално 

признање Крешимиру 
Блажевићу

Двориште Крешимира Блажевића 
пример је како се иза затворених 

карловачких капија крију изузетно 
лепи амбијенти и како у симбиози могу 
успешно да стоје, не угрожавајући једна 

другу, нова и стара кућа набијача, 
као и чардак, којима је заједнички 

именитељ успешно однегован травњак 
и цвеће у оригиналним жардињерама 
од дрвених бандера са држачима од 

кованог гвожђа 
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ПРИЗНАЊЕ ЗА ХУМАНОСТ У РУКАМА КАРЛОВЧАНКИ 

Орден Мајке Ангелине трима хранитељкама
На предлог Кола српских сестара из Карловаца, Орден 

Мајке Ангелине, који додељује епископ сремски Василије 
за вишеродно материнство и делатну љубав према Светој 
мајци Цркви, на литургији поводом Светог Илије, добиле 
су Ђурђица Цап, Весна Ердељан и Сања Танасковић. Њих 
три овај орден добиле су за хранитељство, односно бригу 
о туђој деци.

Пензионерка Ђурђица Цап је међу првима у Карловци-
ма бринула о туђој деци. Хранитељством се бави од 2009. 
године и до сада је неговала петоро деце, а сада брине о 
седмогодишњем болесном дечаку. Весна Ердељан, такође 
пензионерка, до сада је однеговала седморо деце, углавнм 
беба, које су у њене руке долазиле пре навршене прве го-
дине и остајале до усвајања. Сања Танасковић, запослена 
у Карловачкој богословији, хранитељ је од 2018. године и 
брине од деветогодишњем дечаку.

баште. Садашњи изглед Пантићевог дво-
ришта резултат је пре свега његовог стр-
пљивог ручног рада уз примену старих 
материјала где цвеће и зеленило имају 
посебно место. 

Добитница треће награде за уређење 
баште је Радинка Милисављевић из Ма-
тошеве 25, која се иако пензионерка, уз 
помоћ супруга стара да велики воћњак и 
двориште буду под конац. Титула за најле-
ши балкон овог пута отишла је у руке Гор-
дани Радовић у Змај Јовиној 18, са ког се 
пружа  леп поглед на Карловце.

Комисија је као врло позитиван при-
мер истакла труд новог власника куће у 
Петроварадинској 1, Бранислава Куса, 
који простор некадашње пиваре с три 
лагума породице Шобер, преобликује 
по својој мери користећи материјале из 
природе.

Термин за доделу награда биће нак-
надно објављен.
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ЧУВАРИМА ПРИРОДЕ НАГРАДЕ, ОПОМЕНЕ ОНИМА 
КОЈИ ЈОЈ НАНОСЕ ШТЕТУ

Даници Грујичић 
специјални Зелени лист

ВОЛОНТЕРСКИ КАМП „САЧУВАЈМО РИТ“

Да Дунавац буде стално доступан свима

Узавршници акције „Тражимо за-
гађивача године и заштитнике 
животне средине“, коју су пре 39 

година покренули Радио Београд 2 и 
Друштво за чистоћу ваздуха у Србији, а 
тринаесту годину заредом у њеној реали-
зацији учествује и Покрет горана Војво-
дине, 7. јула су у Еколошком центру „Ра-
дуловачки“ уручена признања - Зелени 
лист, прегаоцима у очувању животног 
окружења, али су апострофирани доде-
лом Црног  листа они који су нанели ште-
ту природи загађујући је. Жири те најста-
рије еколошке акције и награде у Србији 
одлучио је да додели десет Зелених листо-
ва, два Црна и четири специјална Зелена 
листа.

Носиоци специјалног признања су 
Српска академија наука и уметности за 

организовање научних скупова о зашти-
ти животне средине, АТП Турнир „Србија 
опен“ за еколошку акцију „Једна кар-
та-једно дрво“, проф. др Даница Грујичић 
за вишегодишњу бору за заштиту животне 
средине и ширење еколошке свести о по-
следицама НАТО бомбардовања за жи-
вотно окружење и здравље становништва 
и др Драгана Ђорђевић за вишегодишњи 
научни рад у области загађења ваздуха и 
заштите животне средине.

На свечаном уручењу награда говори-
ли су председник Покрета горана Војво-
дине Алекса Јефтић, главни и одговорни 
уредник Радија Београд 2 Радоман Кање-
вац, а у име Покрајинског секретаријата 
за урбанизам и заштиту животне средине 
Бранкица Табак.
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ОПИПЉИВИ РЕЗУЛТАТИ 

Дијалог довео до 
споразума

Настављајући пројекат „Карло-
вачки дијалог” Покрет горана Војво-
дине након првог на Дунавцу, орга-
низовао је још један скуп, 16. јула, у 
Еколошком центру „Радуловачки”, на 

ком је представио механизме сарадње 
јавног и цивилног сектора у месту и у 
сарадњи  са представницима Општи-
не Сремски Карловци презентовао 
радну верзију новог Плана развоја 
Сремских Карловаца, чија јавна рас-
права треба да уследи на јесен. По-
ред тога промовисан је и други број 
истоимених новена, које су такође 
продукт пројекта. 

На крају је потписан Споразум о 
сарадњи између општине Сремски 
Карловци и Покрета горана Војво-
дине, са циљем унапређења ширег 
друштвеног дијалога у локалној зајед-
ници.

Споразум Општине Сремски Кар-
ловци и Покрета горана Војводине де-
финише начине остваривања њихове 
међусобне сарадње у области израде 
и праћења спровођења докумената 
развојног планирања и докумената 
јавних политика у општини. 

Уорганизацији  Покрета горана 
Војводине од 14. до 18. августа 

одржан је  волонтерски камп за младе 
„Сачувајмо рит“, на ком је учествовало 
10 волонтера из Сремских Карловаца, 
Новог Сада, Београда и Бијељине, зајед-
но са лидерима и кооринаторима. Они 
су  уређивали локалитет Старог Дунава, 
уклањајући смеће и инвазивно растиње, 
сређујући пешачку стазу и фарбајући 
дрвени мобилијар.

– Наставили смо традицију органи-
зовања волонтерског кампа „Сачувајмо 
рит“, започету 2014. године – каже коор-
динатор омладинског програма Покрета 
горана Војводине Владимир Будалић. –  
Овог пута у нешто краћем формату од пет 

дана, односно три радна дана заједно са 
доласком и одласком. Волонтери су на-
ставили са уређивањем локалитета, који 
Покрет горана Војводине одржава дуги 
низ година, како би се допринело проши-
рењу граница заштите ради спречавања 
злоупотребе и потенцијалне приватиза-
ције тог јавног природног карловачког  
добра. Идеја је да организовањем сталних 
волонтерских акција, образовних програ-
ма и других активности за локалну зајед-
ницу и туристе, осигурамо да локалитет 
буде јавно доступан свима. Наредни камп 
који Покрет горана Војводине организује 
у Сремским Карловцима је „Културно 
двориште – Дрвена Кина“ који ће бити 
одржан од 29. септембра до 3. октобра.



Галерија Културног цен-
тра „Карловачка умет-

ничка радионица“ место је у 
ком од 20. августа, па у на-
редна два месеца, публика 
може да види дела локалних 
уметника која је припре-
мајући монографију под 
називом „Заборављени кар-
ловачки сликари“ сакупио и 
предочио публици истори-
чар и директор Архива САНУ 
у Сремским Карловцима др 
Жарко Димић. Поред тога 
што је тог дана отворена 
изложба која садржи ретко 
доступна дела, будући да се 
већина налази по приваним 
кућама и колекцијама, одржана је и промоција монографије 
којом је Димић обухватио и бацио светло на 21 ствараоца из 
Сремских Карловаца из различитих епоха које је прекрио вео 
заборава. На тај начин он је расветлио судбине заборављних 

уметника из Карловаца и 
вратио их на место у исто-
рији српске уметности где је 
требало одавно да стоје.

О делу су говорили ре-
цензент књиге, историчар 
уметности Миле Игњатовић 
и аутор који је изнео мно-
ге детаље из живота ових 
уметника до којих је дошао 
марљивим прикупљањем 
података.

Пројекат су подржали 
Министарство културе, ин-
формисања, Покрајински 
секретаријат за културу и 
јавно информисање и одно-
се са верским заједницама, 

општина Сремски Карловци и Туристичка организација. Постав-
ка у „Карловачкој уметничкој радионици“, Трг Бранка Радиче-
вића 7/1, може се погледати радним данима од 9 до 13 сати и 
од 17 до 20, суботом од 17 до 19, а недељом од 13 до 18 часова.

Време се поиграло и са организато-
рима „Карловци филм фестивала“ 
из MDM VISUALS продукције, па 

је овогодишње, пето издање те популарне 
манифестације из области седме уметно-
сти уместо на видиковцу, како је концеп-
том предвиђено, одржано од 19. до 21. 
августа, у Галерији Културног центра 
„Карловачка уметничка радионица“. 
То, на срећу, није утицало на квали-
тет програма, који је ове године 
употпуњен и радионицама глуме, 
које су водили Катарина Бра-
доњић, Александар Тобџић и 
Анкица Мићашевић.

Први дан фестивала, 19. 
август, обележила је додела 
постхумног признања недав-
но преминулом књижевнику 
и сценаристи Миловану Ви-
тезовићу, након чега је усле-
дила изузетно посећена пројек-
ција култног филма „Лајање 
на звезде“, једног до симбола 
Сремских Карловаца.

Након суботњег прикази-
вања филмова у такмичар-
ској селекцији, завеса на пето, 
јубиларно издање „Карловци 
филм фестивала” спуштена је у недељу, 
21. августа доделом награда и прикази-
вањем два домаћа филма - „После зиме“ 
и „Келти“.

Пуна сала аплаузом је поздравила ово-
годишњу добитницу награде за допринос 
српској кинематографији, глумицу Ната-
шу Нинковић, која је истакла да јој је част 

да се нађе у друштву 
претходних добитника 
признања установљеног 
2019. године, а то су 

Александар Берчек, Горан 
Марковић и Жарко Лауше-
вић.

Награда за младу наду 
кинематографије „Карлов-
ци филм фестивала 2022” 

отишла је у руке  филмској 
ауторки Јовани Аврамовић. У регионалној 
категорији награђен је филм „Само да ме 
нађу” Лазара Вранића, док је у иностра-
ној селекцији награду понео француски 
филм „ТНТ“ Оливијеа Бају Гандрила. Част 
да додели награде припала је председнику 
овогодишњег жирија Гвоздену Ђурићу.

Захвалнице за помоћ при организацији 

филмског фестивала припале су Тури-
стичкој организацији општине Сремски 
Карловци и Академији уметности у Но-
вом Саду, чији декан  Синиша Бокан ју је 
преузео, посветивши је студентима.

По речима једног од покретача мани-
фестације Димитрија Стефана Димића, 
интернационални филмски фестивал ос-
мислили су и реализују студенти драмског 
смера новосадске  Академије уметности  
са жељом да се култура биоскопа врати у 
Карловце. Први пут одржан је 2018. годи-
не на  видиковцу, и од тада је то редовно 
место окупљања љубитеља филма крајем 
августа. Претходна издања фестивала 
подржали су  Општина Сремски Карлов-
ци, Министарство културе и информи-
сања Републике Србије и Покрајинске 
влада.
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НА ПЕТОМ „КАРЛОВЦИ ФИЛМ ФЕСТИВАЛУ“

НЕСВАКИДАШЊИ УМЕТНИЧКИ ДОГАЂАЈ У КУЛТУРНОМ ЦЕНТРУ 

Дела заборављених карловачких сликара

За допринос српској кинематографији 
признање Наташи Нинковић 

сти уместо на видиковцу, како је концеп-
том предвиђено, одржано од 19. до 21. 
августа, у Галерији Културног центра 
„Карловачка уметничка радионица“. 
То, на срећу, није утицало на квали-
тет програма, који је ове године 
употпуњен и радионицама глуме, 
које су водили Катарина Бра-
доњић, Александар Тобџић и 

Први дан фестивала, 19. 
август, обележила је додела 
постхумног признања недав-
но преминулом књижевнику 
и сценаристи Миловану Ви-
тезовићу, након чега је усле-
дила изузетно посећена пројек-
ција култног филма „Лајање 
на звезде“, једног до симбола 

Након суботњег прикази-
вања филмова у такмичар-

да се нађе у друштву 
претходних добитника 
признања установљеног 
2019. године, а то су 

Александар Берчек, Горан 
Марковић и Жарко Лауше-
вић.

Награда за младу наду 
кинематографије „Карлов-

Фото: В. Величковић

Наташа Нинковић

Фото: Р. Каришић
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 ФОЛКЛОРАШИ НА ФЕСТИВАЛУ „ОХРИДСКИ БИСЕР“

ТРИ ДЕЦЕНИЈЕ ЛЕТЊЕ ШКОЛЕ ЦРКВЕНОГ ПОЈАЊА „КОРНЕЛИЈУ У СПОМЕН“

Наступ на међународној сцени

Јубилеј за понос
Н ајзначајнији пројекат Друштва 

за неговање традиција и развој 
Сремских Карловаца - Летња 

школа црквеног појања „Корнелију у спо-
мен” ове године навршила је три деценије 

постојања. Иако је због пандемије коро-
навируса 2020. изостала, идеја неговања 
традиционалног „карловачког пјенија“ 
кроз овакав музички курс није се угасила 
и од 31. јула до 7. августа у нашем ме-
сту окупило се више од 30 полазника из 
Новог Сада, Београда, Руме, Смедерева, 
Крагујевца, Беча, Сремске Митровице, да 
прослави јубилеј и настави тродеценијску 
праксу.

–  Основна идеја школе је да младим 
људима пружи прилику да упознају тра-
диционално српско црквено појање – рек-
ла је ауторка програма др Наташа Марја-
новић. –  Између музичких активности, 
кроз низ различитих предавања из обла-
сти музикологије, теологије, психологије 

и других дисциплина, полазници могу да 
стекну више сазнања о културној баштини 
и историји нашег народа. Овај јубилеј је 
била прилика да сумирамо утиске и до-
садашње резултате рада. Свесни смо да 

су прилике другачије након 30 година 
трајања, па у том погледу размишљамо о 
евентуалним мањим променама, новите-
тима и како бисмо даље могли наставити 
са радом. Ослушкујемо потребе свих по-
лазника поготово оних који су већ дуги 
низ година са нама.

Школа је по устаљеној, дугогодишњој 
пракси радила и ове године. Радом мешо-
витог хора као и претходне године руко-
водила је Мила Радонић, диригенткиња 
хора карловачке Саборне цркве. Појачку 
радионицу водио је мср Јован Стојановић, 
професор Карловачке богословије, док је 
композиторка и диригенткиња из Новог 
Сада Наташа Ђурагић била задужена за 
дечји хор.

Све што су током једнонедељног рада 
на пробама припремили, полазици су по-
казали на завршном концерту 6. августа у 
дворишту Карловачке гимназије. 

– Комплетан програм показује да смо 
деценијама чувари традиције, нарочито 
због истрајности нашег Друштва које по-
ред разних околности није престајало с 
радом – истакла је председница Друштва 
за неговање традиција и развој Сремских 
Карловаца Драгиња Калинић. – Увек се 
трудимо да учесници током школе могу 
да отпутују негде изван Сремских Кар-
ловаца. Раније смо најчешће обилазили 
манастире по Фрушкој гори,  пре неко-
лико година ишли у посету Темишварској 
епархији, а овог пута посетили манастир 
Бођани и тврђаву у Бачу.

 Летњу школу помогли су Министар-
ство културе и информисања, Фонд за 
науку Републике Србије, Карловачка 
богословија, Епархија сремска, Општина 
Сремски Карловци, а донатори су Музеј 
пчеларства и винска кућа Живановић и 
Подрум „Бајило”.

Звучна споменица 

Један од начина за сумирање доса-
дашњих резултата Летње школе црк-
веног појања „Корнелију у спомен“ 
је и звучно издање „Корнелију у спо-
мен - 30 година трајања (1993-2022)” 
које је премијерно представљено 5. 
августа.
- Ова својеврсна звучна споменица 
прецизније треба да прикаже рад све 
три групе. Први део садржи архив-
ске снимке са досадашњих завршних 
концерата од 1996. до 2019. године, а 
у другом приредили смо снимке које 
су појци снимили поводом јубилеја – 
нагласила је др Наташа Марјановић.

Чланови ОКУД-а „Бранково коло“ учествовали су од 15. до 
20. јула на 10. Међународном фестивалу фолклора „Ох-

ридски бисер“ у Охриду, у Северној Македонији. Наступили 
су поред  фолклорних група из Пољске, Хрватске, Републике 
Српске и Србије, представивши део свог репертоара на сцени у 
ужем језгру Охрида.

Фолклораши су имали и прилику да обиђу цркве Свете Со-
фије, Светог Климента, Јована Канеа, манастир Свети Наум, ар-
хеолошко налазиште Плаошник, Самуилову тврђаву и антички 
амфитеатар, где су отпевали народну песму из Срема.

По речима уметничког руководиоца Ђурђинке Царевић, која 
је била у њиховој пратњи, деца су се вратила пуна утисака, лепих 
успомена и нових пријатељстава. Царевићева наглашава заслуге 
Општине Сремски Карловци и карловачке Црквене општине за 
реализацију гостовања, уз напомену да су малишани на достојан 
начин представили наше народне игре и песме и место из ког 
долазе.
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У „СТАРОМ ДУНАВУ“

НА ПРВЕНСТВУ ВОЈВОДИНЕ У АТЛЕТИЦИ 

ЈУБИЛЕЈ НАЈСТАРИЈЕГ СПОРТСКОГ КЛУБА

Обогаћена 
ризница 
медаља

Сребро Немањи Менковићу 

Најмлађи спортски колектив у 
Сремским Карловцима полако 

крчи пут пут ка друштву успешних, јер 
како сезона одмиче кајакаши и једна 
нова кајакашица Спортско кајак кану 
удружење „Стари Дунав“ обогаћују ри-
зницу медаља. Никола Пуношевац је са 
освајањем медаља наставио на регати у 
Вишњићеву где је дошао до прве златне 
и то у једноседу на 500 метара. 

Тада је и Ведран Булатовић (до 11 го-
дина) на истој дистанци обезбедио сребро, 
као и у двоседу у комбинацији са клубом 
„Обилић“ из Новог Кнежевца. Видовдан-
ска регата у Обреновцу била је посебно 
успешна за Карловчане, који су се кући 
вратили са четири одличја. Пуношевац 
је пригрлио злато на 1000 м и сребро на 
500 м, а Булатовић сребра на обе деонице. 

Новина у клубу је и што сада имају 
и двосед. На „Купу Бегеја“ у Зрењанину 
Никола Пуношевац је освојио злато у јед-
носеду на 500 м, а у комбинацији са Алек-
сом Милановићем, карловачки двосед је 
на истој дистанци, узео прву медаљу и то 
најсјајнију. Маша Пуношевац је у конку-
ренцији девојчица до осам година на 500 
м друга стигла на циљ и са овог такмичења 
вратила се окићена сребром. 

У јулу на Првенству Војводине у Апати-
ну Никола Пуношевац је на 1000 метара 
заузео четврто место. Он и Алекса Мила-
новић су у двоседу били шести на 500 м, 
док је Маша Пуношевац на 1000 м трку 
завршила на деветој позицији. 
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Стрељачка дружина 
„Стражилово“ обележава 

110 година 

Члан Атлетског клуба „Ес атлетикс“ из Сремских Карловаца Немања Менковић 
постао је вицешампион Војводине у дисциплини бацање копља. На покрајин-

ском првенству у конкуренцији старијих пионира, одржаном 25. јуна у Сремској Ми-
тровици, Менковић је копље тежине 600 грама бацио 40,70 метара. 

Карловчанин је хитац који му је донео сребро остварио у шестој, последњој серији, 
а од почетка такмичења забележио је 40,29 м, затим је преступио, да би од трећег до 
петог покушаја уписао даљине 39,43 м, 34,84 м и 40,46 м. 

О сим тога што је Стрељачка дру-
жина „Стражилово“ најстарији 
спортски клуб у Сремским Кар-

ловцима, један је и од најстаријих у др-
жави када је у питању прецизно гађање 
мете. Период од 1912. године, када је под 
именом „Сремски Карловци“ настала, 
до данас, проткан је великим успесима. 
Процењује се да је за то време за руко-
вање оружјем обучено око 20.000 људи, 
а да се овим спортом активно бавило чак 
5.000 чланова.

Од 1985. године дружина користи про-
сторије у подруму Магистрата и упркос 
многобројним изазовима, Карловчанима 
је увек полазило за руком да бележе до-
бре резултате. Прегршт пехара и медаља 
красе њихове витрине, а неки од највећих 
успеха остаће посебно забележени. Дарко 
Винер, садашњи председник дружине, три 
пута заредом је био првак државе ваздуш-
ном пушком у сениорској конкуренцији 
(2017, 2018. и 2019) што нико у Србији 
није учинио, а једном је био најбољи и 
као јуниор (2008). Када је упуцао 383 
круга, само три су га делила од државног 
рекорда, али је зато и даље актуелни број 
један у земљи Славко Бабић у дисципли-
ни полуаутоматска пушка са 367 кругова 
(2006). Титулом првака државе могу да 
се похвале и сениори у екипној конку-
ренцији, у саставу Никола Милошевић, 
Славко Бабић и Дарко Винер. 

Пионири су у два наврата били екипни 
прваци Србије. Најпре су се Милош Прин-
цип, Димитрије Коларовић и Предраг 
Гавриловић 2009. окитили најсјајнијом 

медаљом, а постава коју су чинили Павле 
Крнић, Јован Гавриловић и Ђорђе Блаже-
ски поновила је тај успех 2019. године. 
Милош Принцип, осим што је био у екипи 
првака државе, упуцао је и рекорд лиге 
пионира Војводине (188 кругова).

Кадети и кадеткиње, такође су више-
струки државни прваци, са рекордима на 
регионалним такмичењима. У последњој 
генерацији истиче се Ина Магловски, 
која је била прва на Спортској олимпија-
ди школске омладине Војводине 2021, а 
сребро је освојила на Првенству Србије за 
јуниорке 2020. и 2021. Она је, као и Винер, 
била проглашена најбољим спортистом 
Сремских Карловаца, а то признање при-
пало је и клубу. 

Стрељачка дружина редовно сарађује 
са Основном школом „23. октобар“ и два 
пута годишње организује долазак ђака од 
петог до осмог разреда у просторије клуба 
како би се упознали са овим спортом и 
одлучили њиме да се баве. Исти случај је 
и са Карловачком гимназијом. Чланова 
тренутно нема пуно, па у клубу дају све 
од себе како би привукли што више деце. 

– Обновили смо опрему. Имамо три 
нове пушке и пиштоља, које смо набави-
ли преко субвенција Стрељачког савеза 
Србије, купили смо панталоне, јакне, а 
делимично смо реноварили и део про-
сторија. Трудимо се да на тај начин при-
вучемо нове чланове. Свих ових година 
Спортски савез Сремских Карловаца и 
општина су нам највећа подршка – ис-
такао је председник Стрељачке дружине 
„Стражилово“ Дарко Винер.

Никола Пуношевац и 
Алекса Милановић

Маша Пуношевац

Страну припремила: Кристина Бугарски
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ВИТАЛНИ ПОДАЦИ (од 28. јуна до 29. августа)

Јово Ћирковић (1938), Томислав Глајх 
(1938), Никола Апатовић (1957), Вида 
Косовић (1935), Стана Кудра (1937), 
Анђелија Бјелобаба (1934), Ксенија Лукић 
(1992), Мирослав Стрмшек (1951), Драги-
ца Клем (1938), Бранислав Ђукић (1953) 
и  Душан Стефановић (1947). 

Александар Јавор (25. јун) – Марине Ђурић и Душана Јавора, 
Петар Ђураковић (13. јул) – Ангелине и Игора Ђураковића, Филип 
Менковић  (15. јул) – Драгане и Драгослава Менковића, Николина 
Смудић (24. јул) – Бојане Субашић Смудић и Николе Смудића, Вук 
Страхинић (28. јул) – Николине Лазаревић и Марка Страхинића, 
Алексија Стевановић (7. август) – Татјане и Стевана Стевановића, 

Тимеа Фружа (7. август) – Тамаре 
Стевановић и Роберта Фруже, Бојан Пуђа 
(11. август) –  Александре и Лазара Пуђе и 
Страхиња Гаврилов (19. август) – Светлане 
и Горана Гаврилова. 

РОЂЕНИ:

УМРЛИ:
Филип Менковић

Петар Ђураковић 

Самит младих у организацији Центра 
за културу и образовање Сонта, Покрета 
горана Војводине и Сомборског едукатив-
ног центра, а уз подршку Ерасмус+ про-
грама, биће одржан од 29. септембра до 2. 
октобра у Еколошком центру „Радуловач-
ки“, у оквиру  пројекта „Добар савет злата 
вреди“.На четвородневном 
Самиту  ће учествовати 15 
младих из Војводине. На 
скупу ће бити речи о акти-
визму младих у општинама 
из којих долазе уз обуку за 
реализацију потеза које они 
треба да спроведу у својим 
срединама.

Циљ је да млади са доно-
сиоцима одлука и другима 
које та тема интересује, де-
батују о томе како могу да се 
промене локалне омладин-
ске политике, формирају 
Савети за младе у којима би 
они узели учешће, унапреди 

или покрене рад Канцеларије за младе 
или уопште ревидирају омладинске по-
литике у новом контексту и времену и за-
висно од тренутног локалног контекста и 
могућности.

На крају пројекта, у марту 2023. године 
биће одржана конференција у Сомбору 

на којој  ће бити  представљене идеје и 
планови учесника доносиоцима одлука 
на покрајинском и републичком нивоу.

За Самит могу да се пријаве млади од 
13 до 30 година са територије АП Војво-
дине, а селекцију учесника обавиће но-
силац пројекта. При селекцији акценат 

ће бити стављен на младе 
који долазе из села, мањих 
градова и уопштено младе 
који у својим срединама 
имају ускраћене могућно-
сти за равноправно учешће 
у друштву због контекста 
у коме живе или због неке 
личне особине.

Пријављивање је елек-
тронски на cekos.org.rs. За 
додатне информације млади 
се могу обратити на имејл 
адресу ckosonta@gmail.
com, преко друштвених мре-
жа или на телефон +381 69 
3813600. 

Алексија и Тимеа дошле на свет истог дана 

Самит младих 
ОД 29. СЕПТЕМБРА ДО 2. ОКТОБРА
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ОПШТИНСКА АДМИНИСТРАЦИЈА

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
13.35, 13.40, 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, 13.30  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




