УРУЧЕНА НАЈВИША
ОПШТИНСКА ПРИЗНАЊА

ПОСЛЕ ДВЕ ГОДИНЕ ПАУЗЕ ОДРЖАНА
ТРАДИЦИОНАЛНА МАНИФЕСТАЦИЈА

Награђени знање,
храброст и
човекољубље
СКУПШТИНА ДАЛА ЗЕЛЕНО
СВЕТЛО ЗА РЕБАЛАНС БУЏЕТА И
УРБАНИСТИЧКЕ АКТЕ

Усвојен План детаљне
регулације „Ешиковачки
виногради“

Карловачка берба грожђа с
радошћу дочекана

СУФИНАНСИРАЊЕ ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ ЗГРАДА,
КУЋА И СТАНОВА

ОРИЈЕНТИРЦИ „СТРАЖИЛОВА“ НА ПРВЕНСТВУ
ЈУГОИСТОЧНЕ ЕВРОПЕ

Добављачи одабрани, ускоро
конкурс за грађане

Александру Петровићу два злата

ПОВОДОМ ДАНА СРЕМСКИХ КАРЛОВАЦА УР

Н

а Дан Сремских Карловаца, 16.
септембра, који је установљен
у знак сећања на 16. септембар
1753. године, када су Карловци проглашени за слободну војничку варош - комунитет, у Магистрату су додељена највиша
општинска признања овогодишњим лауреатима - историчарки др Гордани Петковић, ватрогасцу Јовану Павловићу и
менаџеру хотелијерства Ивани Белић.
Када сам пре две деценије постављена
на место кустоса за друштвену
и политичку историју Сремских
Карловаца, нисам ни сањала да ћу
тако радознало ући у свет пребогате
карловачке историје, да ће ме тај
чудесан свет опчинити у толикој мери
и да ће ми стално отварати нека нова
врата иза којих се крију приче, догађаји
и људи из прошлости изазивајући
ме да идем даље у нади да ће се још
нека тајна врата отворити за моја
истраживања (Гордана Петковић)

за храбар и несебичан подвиг, који је учинио спасавајући људски живот, а Ивани
Белић Награда Карловаца додељена је за
вишегодишњи хуманитарни рад.
– Живимо у времену отуђености, која
нам је понекад наметнута, а често је и наш
избор – истакао је председник Oпштине
Александар Саша Стојкечић обраћајући
се лауреатима. – Зато нас увек пријатно
изненаде појединци, који својим радом
и делом доказују да још има наде, да
још има пре свега људскости међу нама
и који доказују да се још увек цене и
вреднују највише људске
врлине као што су човекољубље, вредност,
одговорност, пожртвованост, храброст...
Сви треба да будемо поносни што сте „наши“.
Сремски Карловци јесу због свог

За плодоносан рад на проучавању историје Сремских Карловаца и дела, којима
је на најбољи начин допринела њиховом
промовисању, музејски саветник др Гордана Петковић добитник је ове године
Повеље Сремских Карловаца. Припаднику Ватрогасно-спасилачког одељења у
Сремским Карловцима Јовану Павловићу
Повеља Сремских Карловаца припала је

Отворена врата напретку
Реорганизацијом Славонске војне границе 1745. године Карловци заједно са
Чортановцима и Буковцем постају граничарска компанија,која је давала чету
војника. Под војничком управом трговина замире, а Карловци видно заостају.
Шаљући угледне грађане и делегације, и подносећи молбе, а користећи за то тада
„уобичајена“ средства, подмићујући службенике новцем, али највише винима,
берметом, аусбрухом и старом шљивовицом, 1753. године резолуцијом царице
Марије Терезије, Карловци бивају поглашени за војничку варош – комунитет. То
је значило да су Карловчани били ослобођени активног служења у војсци, али
су зато имали обавезу да плаћају „контрибуцију“, тј. да бесплатно превозе војну
опрему и људе које одреди војна власт. Примали су на преноћиште и храну такође
одређене цивиле и војна лица. Обавеза им је била и да саграде школске просторије,
чиновничке станове и болницу, да их одржавају у добром стању и да оснују фонд
за лечење сиромашних. Од тада Карловци напредују, постају најимућнији комунитет у славонско-сремској војној граници, а становништво се дели на грађане,
„контрибуенте“ и привилегована лица.
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Награђени з
чове
културног и историјског значаја посебно
место, али су то и због људи као што сте
ви. Јер ниједна грађевина, ниједан музеј,
ниједна црква, ништа не значе ако у њима
нема квалитетних и добрих људи. Такође
знам, да свако признање прија, али и
обававезује да увек превазилазимо своје
границе и будемо још бољи. А кад сте ви
у питању, уопште немам сумњу да ће тако
и бити. Хвала вам још једном што сте пре
свега „велики људи“, вредни и одговорни
чланови наше заједнице, и што сте неко
ко својим личним примером увек може
посведочити да се рад, одговорност и доброта исплате.
Стојкечић је честитао и свим грађанима Сремских Карловаца Дан општине, дан
када су они проглашени за комунитет –
слободну војничку зону. Напоменуо је да
од тад заправо почиње слободан развој
и напредак нашег места, а да је на нама
свима да дамо свој допринос том развоју,
који непрекидно траје.
Председник Скупштине општине
Сремски Карловци Бобан Петковић је
честитајући добитницима рекао да дела
којима су завредили поштовање заједнице
јесу путокази врлог понашања и вечити
примери доброг и здравог друштва, смернице за будућност, остављене нараштајима који долазе, како би на њима градили
свој свет.
– Нечија дела украс су тренутка, а нечија су, опет, обележила године и деценије. Али, дела се не мере временом, него
квалитетом, а то је управо она вредност
која одликује све што су наши лауреати
учинили. Данашњом доделом признања,
Општина Сремски Карловци награђује

РУЧЕНА НАЈВИША ОПШТИНСКА ПРИЗНАЊА
неговање традиција и
развој Сремских Карловаца и Скупштини
општине на признању др Гордана
Петковић је нагласила да јој причињава
велику част то што је
један од добитника.
– На почетку свог
радног века, пре две
деценије, постављена
сам на место кустоса
за друштвену и политичку историју Сремских Карловаца. Тада
нисам ни сањала да
ћу тако радознало

Краљевине Југославије и његов брат др
Иринеј Ћирић, епископ бачки, који је ове
године сврстан у ред светитеља наше СПЦ
– истакла је Гордана Петковић упућујући
речи захвалности породици Ћирић, посебно Катарини Ћирић Петровић и недавно
преминулом проф. др Ивану Ћирићу, на
указаном поверењу и дозволи да истраживања започене управо у њиховој кући,
као и свим Карловчанима што годинама оплемењују изложбе које приређује и
радове које публикује оним што чувају у
својим домовима.
Захвалност на добијеним признањима
исказали су и Ивана Белић и Јован Павловић, који су свако на свој начин, својим
чињењем показали несебичност, пожртвованост и огромно човекољубље.

врлине – знање, храброст и човекољубље
– које су оличене у вама, а које су препознали наши суграђани, предлажући вас за
добитнике – казао је Бобан Петковић честитајући и суграђанима Дан Карловаца,
истакавши да је тај датум означио почетак

ући у свет пребогате карловачке
историје, да ће
ме тај чудесан
свет опчинити у
толикој мери и да

нове епохе у развоју места и изразио наду
да ће Сремски Карловци имати ваљану
будућност као што су имали прошлост, те
да им никада неће мањкати врлих и примерних људи, који ће својим живљењем
или радом овде бити пример другима.
Захваливши се предлагачу Друштву за

ће ми стално отварати нека нова врата иза којих се крију
приче, догађаји и
људи из прошлости
Карловаца, изазивајући ме да, као
што би то радило
радознало дете,
идем даље у нади да
ће се још нека тајна
врата отворити за
моја истраживања.
У том свету открила сам патријархе
Јосифа Рајачића,
Георгија Бранковића и Лукијана
Богдановића, неуморног и преданог
проту Ивана Маширевића, Владимира
Николића, једног од највећих српских
архитеката у Аустроугарској на прелазу
векова, необичног карловачког јавног бележника Јураја Рашкаја и многе друге.
Посебно место у мојим истраживањима
заузимају Стеван Ћирић, министар просвете и председник Народне скупштине

Иванa Белић, како je навeдено у образложењу, за две године са тимом истомишљеника сакупила је 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 донатори обезбедили, као и на друге начине, чиме је подстицала и друге младе да
чине добра дела. Примивши награду она
је рекла да признање није само њено, већ
припада и становницима Сремских Карловаца, који су учествовали у акцијама.
– Ми смо само покретач хуманитарних активности, тако да је моја награда
и њихова – поручила је она. – Упознала
сам много деце којој је потребна помоћ
и њихове родитеље и тада схватила шта
је животна битка. Кад уђете у такве породице спознате колико сте срећни што помажете, а не очекујете помоћ. Наш мотив
је само помагати, јер тим породицама ће
бити лакше, оне ће бити сигурније знајући
да за њиховов дете постоји боље сутра.
За своје дело – спасавање жене која се
спремала да скочи с моста Слобода у Новом Саду Јован Павловић је само рекао:
„Сваки ватрогасац би учинио исто. Oво је
награда за све ватрогасце Србије.“

знање, храброст и
екољубље
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Усвојен План детаљне регулације
„Ешиковачки виногради“

О

дборници Скупштине општине
Сремски Карловци састали су се
29. септембра, 24. пут од конституисања власти, и усвојили низ одлука, у
првом реду ребаланс буџета. По одлуци
коју су усвојили, приходи овогодишњег
буџета увећани су и износе 814.886.155
динара. Донације и трансфери повећани
су за 150,6 милиона динара, односно за
63,6 одсто у односу на основни буџет. У

изменама и допунама Плана генералне
регулације Сремских Карловаца. Како
се наводи у образложењу Плана „Ешиковачки виногради“, доношење плана
омогућиће стварање планског оквира за
реализацију инфраструктурних коридора,
односно продужетак Улице карловачких
ђака и повезивање са Улицом Белило путем пешачко-бициклистичког коридора,
као и путем кружне раскрснице на самом

овој категорији прихода, највећи раст бележе трансфери од Аутономне Покрајине Војводине. Дотације АПВ износе 309
милиона, од чега је и највећи део до сада
и остверен. Трансфери од покрајинске
власти у односу на првобитну одлуку
повећани су за 109 милиона динара или
54,5 одсто и намењени су за капиталне
инвестиције.
Пред одборницима су се нашла и два
планска документа. Усвојени су План
детаљне регулације туристичке локације
„Ешиковачки виногради“ и Одлука о

југу обухвата Плана. Поред тога биће то
основ за проширење саобраћајнице у
Улици Белило, изградњу комуналне инфраструктуре за Стражилово, реализацију
зеленог коридора (еколошки коридор потока, линијски јавни парк са парковским и
рекреативним површинама и заштитним
зеленилом), као и изградњу спортско-рекреативних површина као што су спортска
дворана са пратећим садржајима, и отворени/затворени спортски и рекреативни
терени са угоститељским објектима.
Иницијативу за израду Плана је

покренуло општинско Одељење за просторно планирање, урбанизам и имовинско-правне послове како би се употпунила
понуда спортско-рекреативних садржаја,
учинила доступнијом туристичка локација Стражилово, и уредио потес између
Дударе и Белила.
Одлуком о изменама и допунама Плана генералне регулације Сремских Карловаца обухваћен је део грађевинског
подручја, тачније катастарска парцела
436 ради промене јавног грађевинског
земљишта намењеног изградњи објекта
из области културе у остало грађевинско
земљиште са планираном наменом за пословање. И иницијативу за израду Одлуке
о изменама и допунама Плана покренуло је Одељење за просторно планирање,
урбанизам и имовинско-правне послове,
услед указане потребе да се укине измена
која је начињена доношењем Плана генералне регулације 2016. године у односу на основни План детаљне регулације
„Старог центра“ Сремских Карловаца из
2008. године, тако да се „мултифункционални објекат за различите врсте културних, образовних, социјалних програма“
врати на првобитну намену пословања у
оквиру осталог грађевинског земљишта на
целој парцели, како би се могао применити Закон о враћању одузете имовине и
обештећењу, на објектима бр. 3 и 5 на к.п.
436 К.О. Сремски Карловци (некадашњи
биоскоп).
Прихваћени су извештај о степену
усклађености планираних и реализованих
активности из програма пословања ЈКП
„Белило“ у првих шест месеци ове године
и Годишњи програм заштите, уређења и
коришћења пољопривредног земљишта на
територији општине за 2022.

ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ МИЛИОН И ПО ДИНАРА ОД ПОКРАЈИНЕ

Дивље депoније на удару

За пројекат уклањања дивљих депонија Општина Сремски
Карловци добила је милион и по динара од покрајинске
власти.
Уговор о суфинансирању пројекта уклањања дивљих
депонија на територији општине склопљен је 2. септембра
између Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту
животне средине и локалне самоуправе.
По речима председника Општине Александра Саше Стојкечића, циљ пројекта је да се уклањањем дивљих депонија
смање негативни утицаји на животну средину, побољшају
услови живота и здравља људи као и да се амбијентално
створе услови за квалитетније просторе.
Уговоре је у име Покрајинског секретаријата уручио
Немања Ерцег-помоћник секретара за урбанизам и заштиту
животне средине.
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У БЕОГРАДСКОЈ 2

Вода није за пиће
Вода из чесме, тачније артеског
бунара „Свети Андрија“ у Београдској 2, није за пиће, утврђено је
приликом анализе квалитета у
Институту за јавно здравље Војводине. Како се наводи у извештају
Института, у узорку воде утврђено
је присуство бактерија фекалног
порекла (Klebsiella pneumoniae) и
микроорганизама Pseudomonas
aeruginosa, што представља опасност по здравље људи. Вода се не
препоручује за употребу док се
применом техничко/технолошког
поступка не обезбеди здравствена
исправност воде за пиће.

ДО 4. НОВЕМБРА

Измене Просторног
плана на увиду

Ј

авни увид у Нацрт измена и допуна
Просторног плана општине Сремски Карловци које се односе на локалитет
циглане и у извештај о стратешкој процени утицаја измена на животну средину,
биће одржан од 6. октобра до 4. новембра.

Текстуални и графички део нацрта биће изложен у аналогном облику у
згради општине, Трг Бранка Радичевића
1, у Одељењу за просторно планирање,
урбанизам и имовинско-правне послове,
радним данима од 8 до 14 сати. У дигиталном облику материјал ће пак бити
доступан на интернет страници општине
www.sremskikarlovci.rs-документа-урбанизам-јавни увид. Примедбе у писаној
форми могуће је доставити у току трајања
увида Одељењу за просторно планирање,
урбанизам и имовинско-правне послове
преко општинске писарнице у или путем
мејл адресе urbanizam@sremski-karlovci.
org.rs уз захтев за потврду пријема мејла
закључно са 4. новембром.
Јавна презентација нацрта ће бити
19. октобра у 12 сати у великој сали Магистрата, док ће јавна седица Комисије
за планове бити одржана 21. новембра
у подне на истом месту. Јавној седници
комисије за планове могу присуствовати
подносиоци примеди и образложити их.
Ово је други пут да се нацрт измена
Просторног плана које се односе на подручје циглане ставља на јавни увид. Због
бројних примедби најпре је био продужен
рок за њихову обраду, а потом су надлежни донели одлуку да се поступак врати на
почетак и уради нови нацрт.

СУФИНАНСИРАЊЕ ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ ЗГРАДА,
КУЋА И СТАНОВА

Добављачи одабрани,
ускоро конкурс за грађане

С

милион и по динара из сопственог
буџета и још толико новца који
је у марту одобрило Министарство рударства и енергетике, локална
самоуправа суфинансираће енергетску
санацију стамбених зграда, породичних
кућа и станова на територији општине. У
комисији за реализацију мера енергетске
санације, која је формирана тим поводом,
кажу да се у спровођењу програма суочавају с одређеним објекивним потешкоћама као што је скок цена, а највише
спотицања има због тога што надлежно
министарство још није донело све прописе и правилнике, па је много тога препуштено сналажљивости чланова тог тела.
– Карловачка општина је из свог малог буџета издвојила милион и по динара
како би раме уз раме с осталим локалним
самоуправама изашла у сусрет својим
грађанима и субвенционисала побољшање енергетске ефикасности њихових
домаћинстава – каже председник поменуте комисије Никола Благојевић. – Са
још толико од државе, значи с укупно три
милиона динара, општина ће субвенционисати грађане. Будући да се ово први
пут ради, не иде све како смо замислили.
Чињеница да министарство није припремило сва документа неопходна за реализацију, а ушло се у овај процес, највећи
проблем ствара малим општинама попут
карловачке која нема обучен кадар. Ипак,
да би се испунио задатак, користимо искуства других прилагођавајући их нашим
условима.
Благојевић каже да су спрoведена два
круга јaвног позива. Први је предвиђао
избор фирми за постављање соларне
електране. На званичном сајту општине
sremskikarlovci.rs објављена је листа од
три одабране фирме којима се грађани
могу јавити за предрачун и сваку помоћ.
Максимални износ подршке за уградњу
соларне електране је 210.000 динара, што
практично значи да је може добити само
једно домаћинство.
– С остатком од три милиона динара

суфинансираће се седам других мера за
побољшање енергетске ефикасности, као
што су изолација кућа, замена прозора
и врата, мрежа цеви у кући, постављање
изолације испод кровног покривача, набавка топлотних пумпи, или промена горионика на чврсто гориво, соларни колектор за топлу потрошну воду – напомиње
Благојевић. – Конкурс за избор фирми код
којих ће суграђани набављати материјал
потребан за то је два пута продужаван,
јер се оне нису пријављивале што због
преоптерећености послом, што због нестабилности цена, које оне морају дужи
Надамо се до краја године да ће
све бити спроведено. Међутим,
увек се могу појавити отежавајуће
околности што би могло да
пролонгира завршетак пројекта
до пролећа. Комисија има у плану
два пута седмично да одговара на
питања грађана на информативним
сесијама, јер има пуно непознаница
(Никола Благојевић)
период да гарантују. После два придужетка рокова ипак се дошло до три фирме,
две су за столарију, а трећа за све остало.
Изолација кућа неће бити могућа, јер се
нису такве фирма ни пријавиле. Акценат
ће бити на столарији и замени горионика.
По Благојевићевим речима, очекује се
скоро објављивање конкурса за грађане
када је реч о уградњи соларне електране.
Рок за пријављивање ће бити три седмице.
– Надамо се до краја године да ће све
бити спроведено. Међутим, увек се могу
појавити отежавајуће околности што би
могло да пролонгира завршетак пројекта до пролећа. Комисија има у плану два
пута седмично да одговара на питања
грађана на информативним сесијама, јер
има пуно непознаница – каже Благојевић
и додаје да је реално очекивати да у овом
пробном периоду око 25 домаћинстава
добије субвенције.
Фото: sremskikarlovci.rs
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НОВО У ЗДРАВСТВЕНОЈ ЗАШТИТИ ДЕЦЕ И МЛАДИХ

О

Отворен педијатријски клуб

д 1. септембра у Сремским Карловцима функционише Педијатријски клуб, у ком родитељи
могу добити стручан савет од педијатра
у вези са здрављем, растом и развојем

превенирати велики број обољења, пре
свега гојазност, метаболичке поремећаје,
алергије и инфекције.
– Клуб функционише по принципу саветовалишта у ком родитељи могу брзо

и лако да добију
детета. Како каже
оснивач, специја- Прва три месеца чланство је бесплатно јер савет и питају
листа педијатрије је карловачка општина подржала новчано све што их интедр Николина Ћа- пројекат, а након тога, уколико родитељи ресује када је реч
о расту и развоју
ласан, рад клужеле да наставимо сарадњу, чланарина ће
њихове деце –
ба усмерен је
износити 1.000 динара по породици, без
каже др Никона превенцију,
обзира на број деце
лина Ћаласан уз
очување и уна(др Николина Ћаласан)
напомену да је
пређење здравља
идеја за покредеце и омладине
у Сремским Карловцима, с акцентом на тање рада клуба проистекла из чињенице
правилну исхрану деце и формирање да педијатри немају довољно времена да се
здравих животних навика које ће омо- посвете пацијентима у домовима здравља.
гућити правилан раст и развој детета и – Рад у Клубу подразумева стручан

преглед детета, антропометријско мерење
(ТМ, ТВ/ТД, БМИ, састав тела методом
БИА), мерење крвног притиска, пулса,
сатурације крви кисеоником, шећера у
крви. Потом следе консултативни саветодавни разговори у зависности од здравственог стања детета.
Др Ћаласан каже да Клуб ради два пута
недељно, али да број саветодавних педијатријских консултација није ограничен у
току месеца. То значи да, уколико постоји
потреба, дете се може довести више пута
месечно, у претходно заказаном термину.
– Члан Клуба се постаје потписивањем
уговора, који има формални карактер –
напомиње др Ћаласан. – Прва три месеца
чланство је бесплатно јер је карловачка
општина подржала новчано пројекат, а
након тога, уколико родитељи желе да наставимо сарадњу, чланарина ће износити
1.000 динара по породици, без обзира на
број деце. Потребно је да ме родитељи
позову на број 063/569-788, да се договоримо када да се видимо, дођу са дететом,
потпишу уговор, обавимо први преглед,
и на основу тога одредимо динамику будућих сусрета у зависности од потребе.
Клуб ће организовати предавања и радионице за децу и родитеље, ради промоције здравља и здравих животних навика.
За почетак др Ћаласан је предвидела три
предавања, пре свега из домена исхране,
и то одојчади и мале деце, а касније и адолесцената. Након тога у плану су предавања о исхрани код алергија са саветима
шта радити да се смање симптоми јер је
данас, каже наша саговорница, велики
број деце алергичан. О терминима предавања и радионица, чланови клуба ће бити
благовремено обавештени.
Осим доласком у клуб, чланови ће савет моћи добити и путем вајбер групе.
Фото: приватна архива

ПОД ПОКРОВИТЕЉСТВОМ ОПШТИНЕ

Едукација као подршка родитељству
У

организацији Удружења „Baby friend“ из Новог Сада
крајем септембра одржане су две едукативне радионице
у склопу традиционалног пројекта „Подршка родитељству“ који
под покровитељством Општине Сремски Карловци то удружење
реализује у Сремским Карловцима.
Организатори настоје да промовишу позитивно родитељство
едукацијом младих брачних парова у сврху повећања њиховог
нивоа знања и вештина, као и да ојачају њихове родитељске капацитете. Пројекат је конципиран тако да обухвата оснаживање
партнера, али и свих других људи које ће им бити подршка, као
и родитеље деце старости до годину дана.
Предвиђено је да се на радионицама обраде теме као што су
трудноћа, порођај, дојење, први дани са бебом у кући, прве бриге
и проблеми, правилно поступање са бебом, безбедност деце.
Прва радионица је одржана 27. септембра у просторијама
Удружења „Дунав 1245“ и на њој је било речи о трудноћи, порођају и дојењу, а на наредној, претпоследњег дана у месецу,
говорило се о првим данима након изласка из породилишта и
шта је то Baby handling.
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ПОЛА ВЕКА БРАНКОВОГ КОЛА

П

Велика повеља Мири Бањац

ола столећа од оснивања Бранковог кола свечано је обележено у
Карловачкој гимназији богатим
песничким, драмским и музичким програмом 9. септембра, када је почело 51.
издање те најпознатије песничке манифестације у Србији, посвећене чувеном
ђаку најстарије српске гимназије, поети
Бранку Радичевићу. Овогодишње, 51.
Бранково коло беседом о Радичевићевом
делу отворио је угледни песник Братислав
Милановић, којем је током манифестације
уручена „Статуета Бранка Радичевића“,
високо признање Бранковога кола за укупни песнички опус.
На свечаном отварању Бранковог кола
славној глумици Мири Бањац уручена
је „Велика повеља
Бранковог кола“ за
животно дело, за
сарадњу током протеклих деценија у
Сремским Карловцима и на Стражилову,
„за надахнути допринос лепоти поезије,
стваралачку радост
и љубав према песницима и људима на
трагу божанског дара
Бранка Радичевића“.
Мира Бањац је
захваљујући на високом признању, надахнуто и узбуђено
рекла стражиловске
стихове Милоша
Црњанског присећајући се наступа
на Бранковом колу
у протеклих педесет
година. Истакла је
да су Сремски Карловци као Бранков дом својеврсно културно ходочашће и место које у себи чува Бранков поетски дух и,

подсетила, да је врло млада са својим ујаком долазила из Ердевика у Сремске Карловце и да су њена прва песничка промишљања
била везана за Бранка Радичевића.
Догађај за памћење на свечаном отварању био је наступ глумице Весне Чипчић која је казивала поему „Кикинда“ Мирослава
Антића, што је публика наградила громогласним аплаузом.
Програми 51. Бранковог кола су се из дана у дан низали у
Сремским Карловцима, на Стражилову и у Новом Саду до 19.
септембра када је спуштена завеса на овогодишње издање.
Председник Бранковог кола Ненад Грујичић истакао је на
затварању манифестације да мисија Бранковог кола има лековити и исцељујући карактер у времену деструкције човекове
природе. Нагласио је да пола столећа Бранковог кола, од 1972.
године до данас, представља редак континуитет на савременој
културној сцени.
Међународна награда „Бранко Радичевић“ за укупни стваралачки опус ове године припала је угледном песнику и писцу
Ранку Рисојевићу из Бањалуке, али ју је због његове болести
примила Бањалучанка из Новог Сада Светлана Павловић Пап.
Традиционално је у оквиру манифестације на Стражилову
положено цвеће и запаљена свећа на Бранковом гробу, и служен
помен у Саборној цркви.

НА 80-ГОДИШЊИЦУ СТРАДАЊА КАРЛОВЧАНА У ДРУГОМ СВЕТСКОМ РАТУ

Парастосом и предавањем сетили се жртава

У

оганизацији Богословије Свети Арсеније и Црквене општине Сремски
Карловци 9. септембра у свечаној сали
Магистрата одржано је предавање „Јасеновачки цвет у Сремским Карловцима“
које је подсетило на страдања Карловчана
у Другом светском рату, на осамдесету годишњицу од тих страшних догађаја. О тој
теми говорили су директор Архива САНУ
у Сремским Карловцима др Жарко Димић
и историчар Дарко Париповић.
Колико је познато, био је то први пут
да се тако отворено говори о страдању
Карловчана током окупације Независне
државе Хрватске и злочинаца који су је
водили.
Према расположивим подацима, до
сада је идентификовано више од 250
грађана Сремских Карловаца који су

страдали у Јасеновцу, али и другим логорима и стратиштима широм Југославије
од 1942. до1945. године.
На осамдесету годишњицу од почетка
њиховог страдња, осим кроз предавање
сећање на њих одржано је и литургијски и
кроз парастос у Саборној цркви. У том катедралном храму се молитвено сваког 11.
септембра, на празник Усековања Светог
Јована Крститеља, на дан који су преживели логораши обележавали као свој други рођендан, јер су тог датума враћени
из Јасеновца, служи помен.
Обавезу да припреми кољиво и погачу за тај чин и молитвено се сети свих
страдалих суграђана, на себе је преузело
Друштво за неговање традиција и развој
Сремских Карловаца и годинама то чини
без прекида.
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акон двогодшње паузе због епидемије коронавируса, традиционална, најпопуларнија и најмасовнија манифестација у Карловцима,
„Карловачка берба грожђа“ одржана је
у старом, вишегодишњем издању, од 30.

ПОСЛЕ ДВЕ ГОДИНЕ ПАУЗЕ ОДРЖАНА
септембра до 2. октобра. Колико су је
се сви ужелели, најбоље сведоче многобројна питања да ли ће је и када бити,
упућена надлежнима знатно пре но што
је приређена. Још један доказ да су је се
пожелели и радо дочекали, јесу бројни

Карловачка
радошћ
посетиоци, међу којима су значајан удео
чинила деца за коју је ове године приређен богат програм. Иако је скидање
плодова винове лозе још увек у току,
грожђебалу су се обрадовали и виноградари и винари, који су изнели пред
винољупце вина из претходних берби да
их у посебној атмосфери, каква постоји
само током те тродневне светковине у
част грожђа и вина, дегустирају.
Част да отвори „Карловачку бербу
грожђа“ припала је директору Института
за виноградарство, тачније Департмана за
воћарство, виноградарство, хортикултуру
и пејзажну архитектуру Пољопривредног
факултета у Новом Саду, проф. др Драгославу Иванишевићу.
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А ТРАДИЦИОНАЛНА МАНИФЕСТАЦИЈА
– казао је Драгослав Иванишевић.
Током три вечери за музички
угођај задужени су били „Неверне
бебе“, Жељко Васић, „Апсолутно
романтично“, џез дует Сергеј Шапалов и Вања Јаковљевић, те „The
Petting Blues Band“, гудачки квартет „Dinamica Music“ и карловачки
ОКУД „Бранково коло“.
Као својеврсна увертира у тродневни вински хепенинг и овог

пута послужила је изложба вина
карловачких винара и виноградара у Завичајној збирци. Ту специфичну поставку чинила су пића
петнаестак произвођача. Изложбу
је отворио председник Општине
Александар Саша Стојкечић, а говорио је и добар познавалац божанског пића, вински новинар и признато име у свету виноградарства и
винарства Петар Самарџија.

берба грожђа с
ћу дочекана
- Ближи се крај једне захтевне године
када је виноградарство у питању. Пред
виноградарима су били многобројни изазови које су они захваљујући свом труду,
залагању и великом умећу савладали и
успели да сачувају и доведу грожђе, како
се то у виноградарској терминологији
каже, до самог краја. У највећем броју
случајева они су успели да обаве бербу.
Ових дана берба грожђа у Карловцима се
полако приводи крају, а тим поводом смо
се и окупили да сви заједно обележимо
тај значајан догађај и посао за цело место. У нади да ћемо се лепо дружити и из
ове бербе добити добро вино, те да ћемо
се дуги низ година окупљати истим поводом, проглашавам дане бербе отвореним
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ПРВИ ИНТЕРНАЦИОНАЛНИ ФЕСТИВАЛ ТЕЛЕСНЕ МУЗИКЕ „НОВИ БАЛКАНСКИ РИТАМ“

Микс музике и плеса с различитих
меридијана

Ф

естивал „Нови балкански ритам“,
први интернационални фестивал телесне музике у Србији и
региону одржан је од 22. до 25. септембра,
у Еколошком центру „Радуловачки“ у
Сремским Карловцима. Ана Врбашки из
удружења „Отворени круг Нови Сад“, које
је покретач и организатор фестивала,
каже да је пуно разлога за задовољство
постигнутим.

– Први фестивал са три концерта, пет
предавача, седам земаља учесница (Немачка, Аустријa,САД, Шпанија, Литванија, Македонија и Србија) дефинитивно
потврђује да смо у непарном - балканском
ритму – каже Ана Врбашки додајући да је
фестивал финансиран пре свега кроз
crowdfunding кампању и новцем учесника, уз помоћ партнера -Туристичке организације и Општине Сремски Карловци и
подршку људи из локалне средине као
што су Јадранка и Никола Балабан. – Фестивал је показао да постоје квалитетни
културни садржаји и ван центра и велики
потенцијал за културни туризам другачијег облика. Био је то унклузиван фестивал на ком су наступали и локални

уметници и деца. Уметници који су водили радионице су врло познати у круговима телесне музике - Ана Љомбарт, Бен
Шиц, Макс Полак... Ипак, већина учесника радионица, а посебно оних из Србије,
били су аматери који желе да раде на
својим способностима, не плесачи, глумци, музичари.
Прво вече фестивала отворио је концерт домаћина, Alice in WonderBand, који
чине Ана Врбашки и Марко Дињашки. Три
дана пре тога петоро интернационалних
уметника, Бен Шиц (Хамбург), Ана Љомбарт (Барселона), Макс Полак (Њујорк),
Ана Врбашки и Марко Дињашки састало
се да припреми материјал за фестивалски
концерт.
Радионице које су водили уметници из
иностранства током фестивала биле су за
све изузетно искуство.
-Веома значајан део нашег рада као
промотера и едукатора у телесној музици
у Србији и региону је приказан на вечери

ГОДИШЊИЦА РОЂЕЊА ДУШКА ТРИФУНОВИЋА

Н

Цвећем окитили вечну кућу
познатог песника

а дан када је пре 89
година рођен, 13. септембра, поштоваоци лика и
дела песника Душка Трифуновића, окупили су се крај
његовог гроба на Чератском гробљу и на тај начин
му одали пошту. Великану
стихова пошту су одали између осталог, Перо Зубац,
Богомир Богица Мијатовић,
Милан Гутић, Светомир Михаљев, шеф Кабинета председника Општине Сремски Карловци, Милица
Плавшић, шеф протокола и Весна Фекете, задужена за информисање
у Кабинету председника. Трифуновић је оставио књижевни опус од 84
збирке песама и четири романа. Аутор је текстова музичких рокенрол
класика „Има нека тајна веза“, „Шта би дао да си на мом мјесту“, „Ти
си ми била у свему нај, нај“, „Главо луда“… Последње године живота
провео је у Карловцима и 2006. по сопственој жељи сахрањен у њима.
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отворене сцене другог дана фестивала.
Учесници су била деца из Сремских Карловаца из ОШ „23. октобар“, која учествују у пројекту „Детлићи, телесна музика за децу“ и корисници Радног центра
СОШО „Милан Петровић“ у Новом Саду.
Они су заједно извели песму „Људи, не
бацајте смеће“, која је изазвала велику
пажњу на друштвеним мрежама. Кориснинци радног центра извели су песму
„Киша пада“, коју су научили током четири радионице у септембру - каже Ана Врбашки.
На вечери отворене сцене наступили
су и локални уметници Василија Петровић, ученица трећег разреда Музичке
школе „Исидор Бајић“ у Новом Саду, глумац Александар Тобџић са плесним перформансом Canvas и Милан Златковић,
професор музике из Пожеге. Придружила
им се и Луси Вернер, учесница радионица
из Берлина.
Фото: Алиса Дињашки и Марија Митић

ИЗБОРИ НАЦИОНАЛНИХ САВЕТА

Увид у посебан
бирачки списак

П

оводом избора за чланове националних савета,
који ће се одржати 13. новембра, становници
Сремских Карловаца могу да провере податке у Посебном бирачком списку националних мањина за подручје
општине и траже упис или промене уз доказе, у згради
Магистрата, Трг Бранка Радичевића 1, сваког радног
дана од 8 до 15 сати. Провера се обавља у канцеларији
26, до закључења бирачког списка, 28. октобра у поноћ.
Увид у Посебан бирачки списак могућ је и електронским путем у складу са законом који уређује заштиту
података о личности на званичној интернет страници
Министарства за људска и мањинска права и друштвени
дијалог - https://upit.posebanbirackispisak.gov.rs/. Потребно је унети јединствен матични број као и регистарски број личне карте.
По закључењу бирачког списка, од 29. октобра до 9.
новембра грађани могу поднети захтев за упис, брисање
и промену података надлежном Министарству преко
Општинске управе.

ВЕЛИКАНИ КАРЛОВАЧКЕ ГИМНАЗИЈЕ

Вече сећања на Радивоја Врховца,
професора и директора

У

част једног од најистакнутијих
професора и директора Карловачке гимназије, Радивоја Врховца,
одржан је 28. септембра у Завичајној
збирци у Сремским Карловцима, у којој
је још увек у току изложба приређена лане
поводом 230 година од оснивања најстарије српске гимназије, програм под називом „Вече сећања на Радивоја Врховца,
директора Карловачке гимназије“.
У програму су учествовали Александра
Антолић, унука Радивоја и кћерка Вука
Врховца, који је био угледни лекар, по
којем једна клиника у Загребу носи име,
Бранко Стојков, директор Карловачке
гимназије, и аутори изложбе – др Гордана
Петковић, музејски саветник и Дејан
Ђурђев, професор историје у тој школи.
Током вечери је представљена биографија Радивоја Врховца, његово ангажовање као директора Карловачке гимназије
и председника Матице српске, као и његови научни домети.
Радивоје Врховац (Лаћарак код Сремске Митровице, 1863 – Нови Сад, 1946)
био је педагог, класични филолог, књижевни историчар и критичар, професор
и директор Карловачке гимназије, у којој
је провео пуне 42 године, од којих као директор четврт века, и председник Матице
српске.
Гимназију је завршио у Карловцима, а
студирао је у Загребу, Грацу и Бечу. За

професора Карловачке гимназије
примљен је 1886. године, а од 1903. био
је њен директор. Док је био на челу школе
захтевао је од наставника да се припремају за часове, придавао је велики значај
математици и природним наукама, хигијени школских просторија (уместо дашчаног пода постављен је паркет и купљене
су пећи на кокс). У његово време уведена
је коедукација, односно дозвољено је уписивање и женске деце. Прва матуранткиња ове школе, Паулина Маширевић,

матурирала је у његовом мандату (1918).
У време његовог председниковања Матицом српском (1920–1935) обележене су
бројне значајне годишњице, као што је
100 година од оснивања Матице српске и
век од рођења Бранка Радичевића и друге.
Године 1933. отворен је и Музеј Матице
српске. По завршетку мандата изабран је
за доживотног почасног председника ове
наше најстарије културне институције.
Сахрањен је на Успенском гробљу у
Новом Саду.

ФИЛМСКО БДЕЊЕ ДУШЕ ОД 20. ДО 23. ОКТОБРА

Ревија документараца и краткометражних остварења
„Филмско бдење душе“, најстарија од неколико филмских
манифестација у Сремским Карловцима, биће одржана од 20. до
23. октобра. Пројекције филмова ове јединствене манифестације документарних и краткометражних филмова који третирају
најшире подручје историје, културе и духовности Србије, започеће у четвртак, 20. октобра од 19 сати у Карловачкој богословији када ће за ђаке бити приказани филмови „Манастир Бездин
у Румунији“ Љубице Попадић и Виктора Попа и „Пребиловци
– овде и камен има ожиљак“, дело Сање Драгичевић Бабић.

У наставку фестивала пројекције ће бити у Атријуму Магистрата. У петак, 21. октобра у 18 сати је на репертоару „Легенда
о божићном дрвету“ карловачког Студија анимираног филма
ДОМ, а потом филм „100“ Небојше Илића Илкета. Од 20 сати
биће приказани „Фолклораши широм света: ово је Србија“, „Пребиловци – овде и камен има ожиљак“ и „Пут, истина и живот“
Емилије Лилић.
Суботње пројекције почињу у 11 сати када су на програму
промоција серије о Мирославу Антићу и филма о Илији Ики
Башићу. У 18 сати биће приказан још један филм
Студија ДОМ анимације као специјални гост. Овог
пута то је филм „Ми живимо у Сремским Карловцима“, а потом и „Шетња кроз музеј Сремске
Митровице“ Игора Чолака, „Јагорида“ Небојше
Илића Илкета, „С оне стране дуге“ Милане Мајар,
„Јени – мало свјетло са запада“ Сњежана Лаловића,
„Александар Невски“ Студија ДОМ, „Сто година
тишине“ Милоја Јешића и „Учитељ из Дримкола“
Бошка Милосављевића.
Последњег дана у 11 сати дужна пажња биће
посвећена преминулим филмским ствараоцима
Слободану Милетићу и Андрији Димитријевићу, а
потом ће бити приказан филм „Заштитник српске
баштине у ратним условима“ чији један од аутора
је управо Андрија Димитријевић, док је други Мирослав Бата Петровић. Два сата касније предвиђено
је проглашење победника.
Фото: РТРС
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ФУДБАЛЕРКА САНДА МАЛЕШЕВИЋ ГРАДИ КАРИЈЕРУ У ИНОСТРАНСТВУ

Траже је клубови из Пољске,
Мађарске, Турске

К

ада је схватила да се доказала на
домаћем терену, двадесетосмогодишња фудбалерка Санда Малешевић, некадашња чланица екипе суботичког „Спартака“ са којим је освојила
шест титула првака државе и Куп Србије,
и београдске „Црвене звезде“, као и А националног тима, пожелела је да заигра и
на неком иностраном. Та жеља јој се испунила, наставивши каријеру у шпанском
клубу „Депортиво Алавес”, али ту се није
зауставила.

Након годину дана проведених тамо,
добила је позив од шампионске екипе
из Пољске „Czarni Sosnowiec” из града
Sosnowiec, који је удаљен десетак минута
од Катовица.
- Сезону смо завршили са бронзаном
медаљом, а мени су пристигле понуде из
многих клубова из Пољске против којих
сам играла. Поред њих и једна екипа из
Шпаније је била заинтересована за мене,
као и вицешампион Турске. Док сам била
на одмору код куће, размишаља сам који

Углавном су утакмице доста занимљиве,
динамичне, и свака од њих доноси неку
посебну драж и неизвесност.
- Првенство је тек почело - каже Санда.
- Оријентисани смо ка највишим циљевима ове сезоне и надам се да ћу својим

- У питању је клуб са подручја Баскије, недалеко до Билба и Сан Себастиана - каже Санда Малешевић. - У граду
Виториа Гастеизу сам провела више од
шест месеци игравши за „Депортиво Алавес“. Коначно ми се отворио прави пут у
земљи мојих снова и започела сам нову
фудбалску причу баш тамо где сам желела. Нажалост, срећа није била потпуна
јер се током сезоне појавила корона, која
је у то време највише била заступљена у
Шпанији. Два месеца смо били без утакмица и такмичење је обустављено. Тих
два месеца смо тренирали у карантину,
свако у свом стану. Било је врло напорно психички бити сам, далеко од својих
најближих, а још теже што нисам могла
да уживам у фудбалу и утакмицама због
којих сам заправо и била тамо.
Емотивно истрошена, по повратку
кући у Карловце, све што је хтела било је
да буде близу породице. Због тога је одлучила да прихвати позив и заигра за екипу
која се налази у Сегедину, у Мађарској.
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је наредни корак који
треба да направим. У
међувремену сам добила позив од мађарског вицешампиона и
освајача купа. Реч је
о озбиљној екипи на
челу са тренером са
којим сам се сусрела
док је водио мађарски „Ференцварош“ у
лиги шампиона док
сам играла за „Czarni
Sosnowiec”. Сада наступам за ту екипу, Fc Eto
Gyor, и веома сам задовљна уговором, као
и условима – открива Санда детаље своје
интернационалне каријере.
Каже да се ради у комплексу који има
много терена са природном и вештачком
травом и да јој импонује што је део таквог окружења. Фудбал у Пољској и Мађарској је, према њеним запажањима, доста
сличан по квалитету и начину играња.

знањем, залагањем и добрим партијама
оправдати поверење и помоћи екипи у
њиховом остваривању.
Ова девојка која пола живота игра фудбал и даље себе види у том спорту. Предано тренира и каже да су јој све мисли
у садашњем клубу, и да не воли много
унапред да планира.
Фото: приватна архива

ОРИЈЕНТИРЦИ „СТРАЖИЛОВА“ НА ПРВЕНСТВУ ЈУГОИСТОЧНЕ ЕВРОПЕ

И

Александру Петровићу два злата

за чланова Оријентиринг клуба „Стражилово“ из Сремских Карловаца је успешан репрезентативни наступ на Првенству југоисточне Европе одржаном од 23. до 28. августа у
Румунији. Док је подмладак у дресу Србије био на
корак од одличја, два злата освојио је њихов тренер,
уједно и селектор, Александар Петровић у категорији
преко 40 година (М40). У спринт трци на 2,1 км Петровић је на циљ стигао за 15 минута и 19 секунди,
док је на средњој (4,7 км) био најбржи резултатом
45:21. На то је додао и пето место на дугој дистанци
од 8 км (+13:54 минута заостатка за победником).

Александар Петровић, Срђан Поповић, Јанко Живков, Давид Петровић
и Давид Хусаг

Највише наде полагало се у спринт трку, у
којој је младим Карловчанима измакла прва
медаља. Јанка Живкова (М16) су само две
секунде делиле од бронзе. Све контроле на
стази од 2,1 км оверио је за 13 минута и 42
секунде и нашао се на шестој позицији, а поменути временски период био је заостатак за
трећепласираним такмичаром и местом на
постољу (+1:22 за победником).
Остаје жал и за трком штафета у конкуренцији М16, у којој су Србију представљали
Давид Хусаг, као прва измена, па редом Јанко Живков и тринаестогодишњи Давид Петровић, који је у конкуренцији са старијима
одрадио одличну трку. Овог пута је фалило осам секунди за
трећу позицију.

Штафета у категорији М18 заузела је пето
место, а Срђан Поповић је био на висини задатка
и после прве измене био је водећи. На крају су,
ипак, медаље остале надомак руке, али су Карловчани, уз друге репрезентативце, показали да
су на правом путу да се убудуће нађу на неком
од степеника победничког постоља.
Када је реч о пласманима у свим тркама,
Поповић (М18) је у спринту (2,1 км) заузео 14.
место (+2:06 минута заостатка за победником),
на дугој дистанци (8,6 км) је био девети (+22:45)
као и на средњој од 5,2 км (+13:30). Преостала
тројица била су у катеогрији М16. Јанко Живков је после поменутог заостатка за медаљом у
спринту, другог дана на дугој дистанци од 5,5
км био пети (+7:28), а трку на средњој (4 км)
није завршио. Давид Хусаг је у спринту био десети (+2:20), на дугој дистанци осми (+11:54), а
на средњој се нашао на 17. позицији (+22:04).
Давид Петровић је у спринту заузео 22. место
(+5:48), на дугој дистанци био је позицију испред (+47:10), док је на средњој био 19. са заостатком од 31:03
за победником.

УСПЕШНА СЕЗОНА ИЗА КАЈАКАША „СТАРОГ ДУНАВА“

На 17 такмичења освојено 19 медаља

Миленко Георгијевић, Алекса Милановић, Никола
Пуношевац, Маша Пуношевац, Ведран Булатовић и
Милан Бероња

Спортско кајак кану удружење „Стари Дунав“ из Сремских
Карловаца такмичењем на „Купу Сомбора“ 25. септембра,
на ком је освојило пет медаља, ставило је тачку на успешну
сезону. Мала, али одабрана, заиста вредна, одлучна и посвећена екипа јединог удружења у овом месту које негује спорт
на води, има чиме да се похвали. Чланови „Старог Дунава“
под руководством тренера Миленка Георгијевића, од априла
до септембра учествовали су на 17 такмичења. Око врата
Карловчана нашло се укупно 19 медаља. Ризница је обогаћена
са девет најсјајнијих одличја, осам сребрних и два бронзана.
Најуспешнији у мини-кајаку је Никола Пуношевац, који
је освојио 10 медаља – шест злата, три сребра и једну бронзу.
Алекса Милановић окитио се са два злата, а Маша Пуношевац, која се латила весла малтене пред крај сезоне, успела је
да се домогне златног и сребрног одличја. Ведран Булатовић
се пет пута нашао на постољу узевши четири сребра и бронзу.
Срану риремила: Крисина Буарски
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УКРАТКО

ВИТАЛНИ ПОДАЦИ (од 29. августа до 29. септембра)

Уна, Милица и Данило најмлађи
Карловчани

Протокол о сарадњи

К

арловачка гимназија и Спомен-збирка
Павла Бељанског склопиле су Протокол о сарадњи. Протокол о сарадњи за
школску 2022/2023. годину потписали су
6. септембра директор Карловачке гимназије Бранко Стојков и управница Спомен-збирке мр Милана Квас. На радном
састанку који је претходио потписивању
уговора посебна пажња посвећена је могућностима повезивања наставних и музејских активности поводом предстојеће
изложбе „Сава Шумановић и европски
реализми између два светска рата“.

Милица Гордић

РОЂЕНИ: Уна Галамош (29. август) – Златке и Дејана Галамбоша, Данило
Новаковић (4. септембар) – Марине Мајински Новаковић и Предрага
Новаковића и Милица Горић (14. септембар) – Андријане и Небојше Гордића.
УМРЛИ: Станислав Дрљан (1951), Фрањо Хорват (1931), Жарко Малеш (1937),
Аница Вуковић (1929), Нада Штебл (1945) и Стеван Стевановић (1921).

Обука за управљање миграцијама

Директор школе Бранко Стојков каже
да ће у најављене активности бити укључени ученици и професори француског
језика, књижевности, ликовне и музичке културе. Осим тога, ђаци и професори имаће могуност да галерију посећују
бесплатно током целе године.

Србија без баријера

О

О

бука за представнике јединица локалних самоуправа у вези са локалним акционим плановима за управљање
миграцијама одражана је 29. и 30. септембра у Пландишту. Карловачку општину
на тој едукацији представљала је руководилац Одељења за друштвене делатности
Нада Остојић Агбаба, дугогодишњи повереник за избеглице.
Комесарка за избеглице и миграције
Наташа Станисављевић посетила је Тренинг центар за миграције у Пландишту
поводом почетка обуке.
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-Управљање миграцијама је сложен
посао који захтева знање и стручност.
Ово је прва у низу планираних обука из
области заштите и спасавања са којима
ће се унапредити капацитет запослених
у Комесаријату уз спровођење, пре свега,
превентивних мера, али и оперативних
активности у случају елементарних непогода и техничко технолошких несрећа.
Зато је сарадња са Министарством унутрашњих послова од изузетног значаја,
а МУП је важан партнер у овом послу рекла је комесарка Станисављевић.

пштинска организација инвалида рада
Сремски Карловци била је 24. септембра домаћин спортских сусрета члановима сродних организација из Руме, Сремске Митровице и Инђије. Висећа кугла,
бацање плочица и пикадо дисциплине су
у којима су се такмичили учесници сусрета. Чланица Општинског већа за спорт,
омладину и социјалну политику Живана
Живановић поздравила је присутне госте
и отворила спортске игре.

Изложба и промоција
књиге

И

зложба „Дипломата Петра I Великог
Сава Владиславић Рагузински“ биће
отворена 18. октобра у 19 сати у Галерији
Културног центра „Карловачка уметничка радионица“. Истовремено ће бити и
промовисан роман „Дурбин грофа Саве
Владиславића“. Организатор је Општина
Сремски Карловци.

РЕД ВОЖЊЕ ЈГСП НОВИ САД

ЖЕЛЕЗНИЧКИ РЕД ВОЖЊЕ
Сремски КарловциНови Сад

Сремски КарловциБеоград Центар

Број воза
2400 Ре
740 Соко
742 РЕкс
2402 Ре
744 РЕкс
2404 Ре
2408 Ре
2410 Ре
2412 Ре
2414 Ре
2416 Ре
2418 Ре
750 РЕкс
2420 Ре
2422 Ре
748 Соко
2424 Ре

Број воза
741 РЕкс
2401 Ре
2403 Ре
743 Соко
745 РЕкс
2405 Ре
753 РЕкс
2407 Ре
2409 Ре
2411 Ре
2413 Ре
2417 Ре
2419 Ре
2421 Ре
2423 Ре
2425 Ре
749 Соко
751 Соко

Време
05.35
06.01
06.33
07.01
07.33
08.04
10.03
11.03
13.03
14.03
16.03
17.03
18.11
19.03
20.03
21.41
23.18

Време
05.28
05.53
06.21
06.58
07.28
07.53
08.07
08.40
10.40
11.40
13.40
14.40
16.40
17.40
19.40
20.55
21.39
22.39

srbijavoz.rs

ВАЖНИ ТЕЛЕФОНИ
• 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

ОПШТИНСКА АДМИНИСТРАЦИЈА
Централа: 685-3001
заштиту животне средине: 685-3082
Пријемна канцеларија: 685-3073
• Одељење за финансије и буџет:
Матичар: 685-3074
• 685-3009, 685-3043
Одељење за просторно планирање, • Одељење за друштвене делатности:
урбанизам и имовинско правне
685-3007
послове: 685-3060
• Општинско правобранилаштво:
Одељење за комунално стамбене
685-3093
послове, инспекцијске послове и

Издаје: Ве орал СК Инфо Сремски Карловци
Главни и одгoворни уредник: Ђорђе Раивојевић
Уредник: Зорица Милосављевић
Ликовно-графичка припрема: Ружица Павловић
Фото: Ђорђе Раивојевић
Језик: срски
Писмо: ћирилица
Формат: 20,5х29,5
Излази једном месечно
Штампа: Шамарија Комазец

РАДНИ ДАН
Линија 60
За Нови Сад
6.45, 9.15,13.50
17.35, 19.40

Из Новог Сада
8.30, 13.05, 16.50
18.43

Линија 61
За Нови Сад
4.05ОЦ, 5.30, 5.55ЦКР
6.20, 6.30Ђ, 6.50
7.25, 7.30ЦЂ, 8.30
8. 50, 9.50, 10.10
11.10, 12.10, 12.50
13.35, 13.40, 14.10
15.10, 16.55, 17.55
19.35КД, 22.15, 23.35

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

Линија 62
За Нови Сад
4.45КВГ, 5.20, 6.10
6.50, 7.30, 8.10
9.30, 10.50, 11.30
12.35, 12.55Ђ, 13.30
14.05, 14.45, 15
15. 30, 16КВГ, 16.10
16. 30, 17.20КВГ, 18.10
18.40КВГ, 19.05, 19.55
20.55КВГ, 21.40, 23.25

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

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

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

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

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

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

Из Новог Сада
1.50, 5.25, 6
7.20, 7.55, 9.15
10.35,11.55, 13.20
14.30, 15.30, 16.30
17.30, 19.10, 20.10
21.30
Из Новог Сада
4.45, 6.40, 8.40
10, 11.15, 12.30
14.10, 15.10, 16
17.10, 17.50, 18.50
20.30, 22.45
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Почели припремни радови за градњу хотела на Черату
Непуне две године откако је потврђено да ће мађарски инвеститор „Szeremsegi Ingatlanfejleszto LTD“ из Будимпеште градити луксузни хотел у Сремским Карловцима, на падини Чератског брега почела је припрема терена за градњу. Припремни
радови у првој фази, како сазнајемо од председника општине Александра Саше Стојкечића, подразумевају рашчишћавање
растиња како би могло да се приступи грађевинским захватима.
По његовим речима, ради се о површини од око 3,5 хекатара. Градња хотела према плану треба да буде завршена за око
две и по године, а вредност инвестиције је близу 20 милиона евра. Хотел ће имати стотинак соба, спа и велнес центар.
Због градње хотела од 12. септембра до 31. децембра 2024. године биће измењен саобраћај у делу Карловаца. Другачији
режим саобраћаја биће у Улици карловачких ђака, Браће Анђелић, Сарајевској, Васе Пелагића, Балканској и Чератској 2.
Из Одељења за комунално-стабене послове, инспекцијске послове и заштиту животне средине моле суграђане да поштују
саобраћајну сигнализацију како би се радови могли у предвиђеном року завршити.

