ПРЕДСТАВЉЕНО КОНАЧНО
РЕШЕЊЕ ДЕКОРАТИВНЕ И
ЈАВНЕ РАСВЕТЕ

ОПШТИНА НОВЧАНО ПОДРЖАВА УСПЕШНЕ
СРЕДЊОШКОЛЦЕ

Сваком објекту
посвећена посебна
пажња
БЛИЖИ СЕ ГРАДЊА ПРОДАЈНОГ
ОБЈЕКТА УНИВЕРЕКСПОРТА

Припремни радови
на прагу

Једанаесторо најбољих
добило стипендије

ОД 1. НОВЕМБРА ДО 31. ЈАНУАРА

Бесплатна помоћ у кући за
старе суграђане
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Млади о глобалним проблемима

ПРЕДСТАВЉЕНО КОНАЧНО РЕШЕЊЕ ДЕКОРАТИВНЕ И ЈАВНЕ РАСВЕТЕ

У

Сваком објекту посвећена
посебна пажња

Покрајинској влади 24. октобра
одржан је онлајн радни састанак
са представницима компаније
„Филипс“, на ком је презентовано коначно решење декоративне и јавне расвете

Републичког завода за заштиту споменика
културе, директор Покрајинског завода за
заштиту споменика културе Саша Мартиновић и архитекта – конзерватор Јелена
Филиповић.

Циљ Закона о обнови културно-историјског наслеђа и подстицању развоја
Сремских Карловаца је успостављање одрживог и стабилног развоја ове општине,
која поред великог културно-историјског значаја треба да оствари друштвени,
економски и сваки други напредак (Драгана Милошевић)
у Сремским Карловцима. Разговор са
тимом стручњака те компаније водила је
покрајински секретар за културу, јавно
информисање и односе с верским заједницама Драгана Милошевић.
Презентацији су присуствовали председник Општине Сремски Карловци
Александар Саша Стојкечић, координатор пројекта Зорица Нинић Ступар, Верица Станковић и Бојана Михаљевић из

Поздрављајући представнике „Филипса“ у име Покрајинске владе и ресорног
секретаријата, Драгана Милошевић је захвалила на изузетно професионално представљеном пројекту, који је од
изузетног значаја како за
целу Републику Србију,
тако и за Покрајину, а
нарочито за карловачку

општину, јер је од 2018. године до данас
Покрајинска влада много учинила за развој те културно-историјске целине, која
је центар нашег историјског, духовног и
културног идентитета.
– Посебно бих подсетила на то да је
Покрајинска влада 2018. године основала
буџетски фонд за Сремске Карловце с
циљем њихове обнове и ревитализације,
да би прошле године, на иницијативу Покрајинске владе, у Народној скупштини
Републике Србије био донет и Закон о
обнови културно-историјског наслеђа и

подстицању развоја Сремских Карловаца,
као једне посебне културно-историјске
целине. Његов циљ је успостављање одрживог и стабилног развоја ове општине,
која поред великог културно-историјског
значаја треба да оствари друштвени, економски и сваки други напредак – рекла
је Милошевићева.
Она је нагласила да је пројекат декоративне и јавне расвете обиман посао, јер је

требало испоштовати сваки објекат засебно, било да је реч о духовном, културном
или образовном здању.
Пројекат расвете у Сремским Карловцима са свим пратећим детаљима представио је тим архитеката и дизајнера
„Филипса“.

2 | Октобар 2022

НА ДАН КАДА СУ КАРЛОВЦИ СТЕКЛИ СЛОБОДУ У ДРУГОМ СВЕТСКОМ РАТУ

П

Положени венци на
спомен-обележја

оводом Дана ослобођења Сремских Карловаца у Другом светском рату, 23. октобра, су на
спомен-обележјима жртвама фашизма
положени венци и тако одата пошта свим
страдалим у том погрому, најтежем поглављу у савременој историји Сремских
Карловаца. Венце су положили чланови
Општинског већа Сунчица Милиновић
и Радивоје Петровић, а делегацију су сачињавали и Данка Миљевић, одборница
Скупштине општине Сремски Карловци, као и чланови Кабинета председника Општине Светомир Михаљев и Весна
Фекете.

Први венац је положен на једну од
двеју спомен-плоча на Соколском дому.
Једна од њих сведочи да је патријаршијски подрум био сабирни центар у којем су
мучени родољуби из Сремских Карловаца
и околине и одатле депортовани у концентрационе логоре у Јасеновцу, Славонској
Градишки и Сремској Митровици, док је

на другој исписан део имена страдалих од
1941. до 1945. године. Други је положен
код споменика „Коло“ на Тргу патријарха
Бранковића.
По писању историчара др Жарка
Димића, немачка и усташка војска напуштају Карловце 22. октобра 1944. године, а пре тога су минирале и разрушиле
мостове и саобраћајне објекте на прузи
Петроварадин-Сремски Карловци-Чортановци. Тадашњи градоначелник Леополд
Дражић предао је власт сутрадан, 23. октобра, члановима Народноослободилачког покрета (НОП). Народни одбор који је
преузео власт, чинили су Срби и Хрвати.
Истог дана у Карловце је ушла и једна чета Другог батаљона VII војвођанске
бригаде. Карловчани су тако уз огромну
радост и народно весеље дочекали крај

ратног ужаса, разарања и незапамћених
злочина у овом делу Срема.
Други светски рат сматра се најтежим
поглављем у новијој историји Сремских
Карловаца. Према расположивим подацима, шездесет Карловчана је пало за слободу, док је више од 400 изгубило животе
у концентрационим логорима и другим
стратиштима.
Покрајинска комисија за утврђивање
злочина окупатора је утврдила да су 273
Карловчана жртве геноцида. Усташе су
убиле од тога 229, а Немци осам Карловчана. Никада, међутим, није установљено
колико њих је страдало од последица мучења и малтретирања. Становништво је
било изложено сталној и тешкој физичкој
и психичкој тортури, од које су многи и
поумирали.

ШВЕДСКА АМБАСАДОРКА ПОСЕТИЛА ЕКОЛОШКИ ЦЕНТАР „РАДУЛОВАЧКИ“

Горани се достојанствено представили

Амбасадорка Шведске Аника Бен Давид посетила је Еколошки центар „Радуловачки“ 17.
октобра и са члановима Покрета горана Војводине (ПГВ) разговарала о програму „Еко-систем“,
подршци реформама у заштити животне средине, који подржава Шведска, а спроводи МИС, о
пројекту Мрежа добре енергије и активностима
горана на пољу енергетске ефикасности.
По речима менаџера Николе Благојевића из
ПГВ-а, корисника програма који подржава СИДА
- Шведска агенција за развој, амбасадорка је
желела као пример добре праксе да се упозна са
релевантном организацијом у Србији која делује
на пољу заштите животне средине будући да та
држава на северу Европе јесте највећи донатор
у екологију. Судећи према ономе што је рекла,
амбасадорка је задовољна оним што је видела и
чула у Еколошком центру „Радуловачки“, што је
довољан разлог да заговара и даље помоћ Србији.
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Н

аставља се пружање услуге социјалне заштите познате под
именом помоћ у кући на територији општине. Како сазнајемо од руководиоца Одељења за друштвене делатности
Наде Остојић Агбабе, од 1. новембра до
31. јануара следеће године старим и изнемоглим суграђанима геронто домаћице из
Установе социјалне заштите за пружање
помоћи у кући одраслима и старима „Феликс домус“ из Новог Сада, бесплатно ће
пружати помоћ која спада у домен те врсте социјалне заштите.
Суграђани могу да преузму и предају
захтев на писарници Општинске
управе, Трг Бранка Радичевића 1, као
и на званичној интернет страници
општине: sremskikarlovci.rs
Она напомиње да конкретна услуга
зависи од физичких и психичких способности корисника, њиховог здравственог
статуса, степена ометености или инвалидности, нивоа породичне подршке, снага и
ризика корисника и тако даље.
Корисници могу да рачунају на помоћ
око исхране, која укључује, по потреби,
набавку намирница, обезбеђивање готових оброка, припрему лаких оброка
и освежавајућих напитака, помоћ при
храњењу. Помоћ у одржавању личне хигијене и хигијене стана обухвата, уколико је потребно, испомоћ при облачењу и

свлачењу, прању и одржавању постељине,
одеће и обуће, одржавању чистоће просторија, судова и уређаја у домаћинству.
Од других потреба геронто домаћице могу
да корисницима пруже и помоћ при кретању унутар и ван куће, да иду у набавку
новина и књига, да плате рачуне за електричну енергију, телефон, комуналије.
Поред тога могу да иду и у набавку лекова
и надгледају узимање терапије и примену
савета које су прописали квалификовани
медицински стручњаци, као и да одводе
кориснике на лекарске прегледе.
Корисници услуге биће одабрани на
основу критеријума за пријем корисника
уз стручну помоћ Центра за социјални рад
Града Новог Сада, након чега ће Одељење
за друштвене делатности израдити упут за
пријем корисника.
Планирани број корисника услуга је
25. Тромесечно пружање помоћи у кући
кошта локалну самоуправу 567.000 динара без ПДВ-а. Захваљујући новцу који за
то обезбеђују Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања и
локална самоуправа, помоћ старим и
болесним пружана је и претходних шест
месеци, од априла.
Суграђани могу да преузму и предају
захтев на писарници Општинске управе,
Трг Бранка Радичевића 1, као и на званичној интернет страници општине: http://
sremskikarlovci.rs.
Фото: sremskikarlovci.rs

У СКУПШТИНСКОЈ САЛИ У МАГИСТРАТУ 18. НОВЕМБРА

Д

Обука и подела ауто-седишта

одела ауто-седишта и обука за њихово правилно коришћење биће одржана
18. новембра у 11 часова у скупштинској сали у Магистрату. Ауто-седишта
која су за карловачке малишане обезбедили локална самоуправа и Агенција за
безбедност саобраћаја су намењена деци старијој од године, односно имају између
девет и 36 килограма. Седишта се додељују без обавезе враћања након употребе,
али су родитељи дужни да одслушају предавање о њиховом коришћењу приликом
примопредаје, које ће организовати Агенција за безбедност саобраћаја и Савет за
координацију послова безбедности саобраћаја на путевима у општини.
За додатне информације родитељи који су поднели захтев могу да се информишу лично у згради Општине, канцеларија 44 (поткровље), путем мејла
komunalniposlovi@sremski-karlovci.org.rs. или телефона 021/685-3033.
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ЦЕНЕ ЗАКУПА ДРЖАВНОГ
ПОЉОПРИВРЕДНОГ
ЗЕМЉИШТА

Почетне суме
од 1.319,57
до 16.674,72
динара по
хектару
К

омисија за спровођење поступка
јавног надметања за давање у закуп
пољопривредног земљишта у државној
својини на територији општине Сремски
Карловци утврдила је почетну цену тог
пољопривредног земљишта за давање у
закуп у првом кругу за укупно 23 јавних
надметања. Реч је о земљишту које је
обухваћено Годишњим програмом заштите, уређења и коришћења за 2022.
Почетна цена хектара њиве треће класе
је 115,15 евра, односно 13.506,57 динара.
Хектар њиве четврте класе је 102,35 евра
или 12.005,19 динара, пете класе 89,56
евра, односно 10.504,98 динара, а шесте
класе 72,50 евра или 8.503,92 динара. Почетна цена хектара винограда прве класе је 142,16 евра или 16.674,72 динара.
Почетна цена хетара ливаде пете класе је
36,72 евра или 4.307,09 динара, а шесте
класе 29,73 евра односно 3.487,19 динара.
Хектар пашњака пете класе даваће се у
закуп по почетној цени од 13,90 евра или
1.630,40 динара, док је хектар пашњака
шесте класе 11,25 евра, односно 1.319,57
динара.
Одредбом члана 64a Закона о пољопривредном земљишту прописано је да је
просечно постигнута цена на последњем
одржаном јавном надметању за пољопривредно земљиште у државној својини
које је дато у закуп на територији јединице локалне самоуправе, а ако није било
јавног надметања у претходној години,
заправо просечна цена пољопривредног
земљишта у државној својини свих граничних јединица локалне самоуправе.
Општина je имала јавно надметање за
претходну агроекономску годину, па је
просечна постигнута цена на основу тога
55,39 евра по хектару, односно 6.497,00
динара.
Закон о пољопривредном земљишту
прописује да почетна цена закупа
земљишта у првом кругу не може бити
нижа од 80 одсто просечно постигнуте
цене закупа по хектару, односно у другом кругу не може бити нижа од 60 одсто.
Комисија је у складу са наведеном
законском одредбом утврдила почетну
цену у првом кругу у износу од 100 одсто
од проcечно постигнуте цене која износи
6.497,00 динара по хектару, на основу које
су обрачунате почетне цене за све остале
културе и класе, односно за сва јавна надметања у првом кругу која су планирана
за давање у закуп Годишњим програмом.

ОПШТИНА НОВЧАНО ПОДРЖАВА УСПЕШНЕ СРЕДЊОШКОЛЦЕ

Једанаесторо најбољих добило
стипендије

Н

астављајући традицију финансијске подршке најбољих
средњошколаца, локална самоуправа ће и током текуће школске године
стипендијама даривати ученике средњих
школа који се својим успехом издвајају
од других. Општинско веће донело је
одлуку на основу претходно спроведеног конкурса да се из буџета општине у
школској 2022/2023. години стипендира
11 средњошколаца с територије општине.
Свечана додела уговора о стипендирању уприличена је 27. октобра у великој
сали Магистрата у којој су средњошколце
и њихове родитеље поздравили председник Општине Сремски Карловци Александар Саша Стојкечић и руководилац
општинског Одељења за друштвене
делатности Нада Остојић Агбаба.

Обраћајући се стипендистима они су
истакли важност образовања и вишегодишње настојање општине да награди
успешне, пожелевши им да не посустају
на путу стицања знања.
Међу стипендистима је девет девојчица
и два дечака. Седморо похађа гимназије
- четири девојчице ђаци су Карловачке
гимназије, а три иду у новосадске гимназије „Светозар Марковић“ и „Исидора
Секулић“, док преостало четворо ученика
иде у друге средње школе.
Стипендије су добиле Мирјана Јелић,
ученица првог разреда Карловачке гимназије, која је носилац титуле ћака генерације ОШ „23. октобар“, Софија Марковић
и Милица Шупић, ученице другог разреда
Гимназије „Светозар Марковић“ у Новом
Саду, као и њихова вршњакиња, ученица

другог разреда новосадске Гимназије
„Исидора Секулић“ Тара Исаковић.
Добитници стипендије су и Нина
Кљајић, ученица другог разреда новосадске ТШ „Милева Марић Ајнштајн“ и
Сунчица Мићић ученица четвртог разреда
исте школе, Леон Налић и Драган Стефановић, ученици трећег разреда ЕТШ
„Михајло Пупин“ у Новом Саду.
Дајана Трбојевић, Ања Пршо и Теодора
Ружић, ученице четвртог разреда Карловачке гимназије такође су добитници стипендија које локална самоуправа додељује
средњошколцима.
Свих једанаест одабаних средњошколаца претходни разред завршило је са
средњом оценом 5,0.
Они ће месечно добијати по 8.000
динара, осим у јулу и августу.

ПОНОВЉЕНА АНАЛИЗА КВАЛИТЕТА БУНАРА У БЕОГРАДСКОЈ 2

Вода из „Светог Андрије“ ипак исправна
Након што је у редовној двомесечној контроли квалитета воде с најфреквентнијих јавних чесми и бунара у септембру у Институту за јавно здравље Војводине
установљено да вода из артеског бунара „Свети Андрија“ у Београдској улици 2
није за пиће, надлежни из општинског Одељења за комунално стамбене послове,
инспекцијске послове и заштиту животне средине, наложили су нову анализу.
Поновљена анализа воде из чесме „Свети Андрија“ показала је да је исправна
и може се користити за пиће, кување, припрему хране, одржавање личне и опште
хигијене.
Према информацијама из Одељења за комунално стамбене послове, инспекцијске
послове и заштиту животне средине, ванредна анализа обављена је 5. октобра.
Провераване су микробиолошке, физичке и хемијске вредности воде и установљено
је да одговарају нормама Правилника о хигијенској исправности воде за пиће.
„Свети Андрија“ спада у ред оних јавних чесми у Карловцима с којих се домаће
становништво, а и људи са стране најчешће снабдевају бунарском водом и до сада
се ретко дешавало да није исправна.
Према речима управника Архива САНУ др Жарка Димића, чесму су између 1922.
и 1923. године подигли Руси емигранти, коњаници генерала Петра Врангела, који су
били смештени у оближњем, некадашњем Шпитаљу или Градској болници. Димић
каже да су је саградили због напајања коња, али и снабдевања становништва водом.
На празник Светог Андрије Првозваног ту се одвијао православни обред.
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БЛИЖИ СЕ ГРАДЊА ПРОДАЈНОГ ОБЈЕКТА УНИВЕРЕКСПОРТА

Припремни радови на прагу

П

Прерадовићеве и Илије Округића, паралелно са државним путем М22/1, на рубу заштићене целине старог градског језгра –
каже Драган Аћимовић за „Карловачке вести”. – Осим градње
самог објекта, приступиће се и уређењу спољног окружења и
инфраструктуре да би целокупна локација добила нови изглед,
што ће допринети лепшем утиску пре свега за локално становништво.
Како Аћимовић каже, да би се објекат уклопио
у амбијенталну целину, сваки архитектонски елемент је пажљиво пројектован, а за то је заслужан
пројектни биро МОД Архитект, на челу са одговорним пројектантом Маријом Остојић и њеним
пројектним тимом. Објекат, који ће бити у формату супермаркета, чиниће део историјске матрице
под културно-историјском заштитом. Планира се
да објекат изгледа као развијена традиционална
приземна кућа, а томе ће допринети коришћење
аутентичних традиционалних материјала. Нето
површина новог супермаркета је 782,42 метара
квадратних. Планирана је изградња укупно 11
паркинг места, од којих је једно намењено особама са инвалидитетом и једно за особе са породицом. Такође, спољним уређењем планиран је и
паркинг за бицикле.
–После пуно времена нашли смо
локацију у срцу Сремских Карловаца, која задовољава услове за
урбанистичко-архитектонску разраду локације
изградњу продајног објекат Унивенакон чега су исходовани локацијски услореxпорта, чему смо приступили са
ви и констатовано је да је идејни пројекат
пуно одговорности, поштујући све
у потпуности усаглашен са локацијским
аспекте средине и архитектуре у оквиДраган Аћимовић
ру које ће пословати наша компанија.
условима. У току је процес исходовања
Планови су да већ наредне године отворимо врата Универеxпорграђевинске дозволе и припрема за почетак извођења радова.
–Трговински ланац Универеxпорт планира изградњу но- та свим становницима Сремских Карловаца, који заслужују овавог продајног објекта у Сремским Карловцима на углу улица ко леп продајни објекат – истиче Драган Аћимовић.
роцес исходовања дозвола неопходних за почетак изградње продајног објекта компаније Универекспорт, са
саобраћајницом и паркингом у Сремским Карловцима
приводи се крају, сазнајемо од директора сектора Инвестиција
и развоја компаније Универеxпорт Драгана Аћимовић. По његовим речима, завршен је процес усвајања урбанистичког плана за

„МРЕЖА ДОБРЕ ЕНЕРГИЈЕ“ ДРУГИ ПУТ У КАРЛОВЦИМА

П

Разменом искустава до напретка

ет година након прве, 3. октобра у
свечаној сали Магистрата одржана је друга конференција „Мрежа добре енергије“ под називом „Мрежа
добре енергије 5Г“. Конференцију, коју је
отворио председник општине Александар
Саша Стојкечић,организвовали су Покрет
горана Војводине, РЕС фондација и Београдска отворена школа, као део пројекта
„Мрежа добре енергије“, који се спроводи
у оквиру Еко-система, који финансијски
подржава Шведска преко организације
„Млади истраживачи Србије“.
По речима менаџера Покрета горана
Војводине Николе Благојевића, била је то
прилика да се анализира стање на пољу
локалне енергетике после пет година и
констатује колико је учињено на повезивању актера из сва три сектора – владиног,
невадиног и пословног на пољу примене и
ширења добре праксе и решења у локалној енергетици, што је један од циљева
„Мреже добре енергије“. За похвалу је,
напомиње Благојевић, што је до ове године донет низ закона из те области, али је
ситуација генерално готово иста као пре
пет година.
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– Конференцији је присуствовало седамдесетак учесника, представника сва ти
сектора, међу којима је било и
гостију из Босне и Хрватске –
каже Благојевић. – Наметнуле
су нам се три теме – енергетска
ситуација у којој се сви налазимо у Европи уз осврт којом се
брзином Србија креће у енергетској транзицији, анализа добрих примера у Србији и повезивање унутар сва три сектора.
За пет година смо направили
солидан резултат, утичући да
дође до доношења одређених
закона на националном нивоу као и да
тему енергетске ефикасности приближимо грађанима. Врло корисно било је чути
искуство са острва Крк, које је најбољи
пример енергетске ефикасности у локалној заједници у Европи, при чему је иницијатива за то потекла од самих грађана
и неколико ентузијаста.
Као пример шта је на карловачком
терену у међувремену учињено, Благојевић је поменуо енергетске агенте који су

анализирали енергетску ефикасност домаћинстава у Карловцима, те сарадњу Покрета горана Војводине и општине када је
реч о субвенционисању побољшања њихове енергетске ситуације. Наговестио је
да је у изради Атлас добре енергије, у ком
ће се наћи информације о енергетском
стању у више од 30 локалних самоуправа, које ће прикупити енергетски агенти
с намером да се истакну добри примери
и буду подстицај другима.

ОМАЖ ГРОФУ САВИ ВЛАДИСЛАВИЋУ У КУЛТУРНОМ ЦЕНТРУ

П

Прилог националном памћењу

од покровитељством локалне самоуправе у Галерији Културног
центра „Карловачка уметничка
радионица“ у Сремским Карловцима 18.
октобра одржан је програм посвећен лику
и делу грофа Саве Владиславића Рагузинског, дипломате цара Петра Великог, који
је формирао руску спољну обавештајну
службу, разграничио руско и кинеско царство, активно учествовао у војним операцијама Руског царства и реализовао
потписивање мира са Турском.
Кроз изложбу са више од 100 докумената, слика, цртежа и фотографија предочен је импозантан животни пут, дело и завештање „најмоћнијег Србина након Цара
Душана“, којем је у Карловцима 2009.
године у парку код некадашње управне
зграде циглане подигнут споменик, рад
Ђорђа Лазића Ћапше.

Председник карловачке општине
Александар Саша Стојкечић рекао је на
отварању изложбе да ју је локална самоуправа подржала због историјског
контекста Сремских Карловаца и Царске Русије, у ком Сава Владиславић има
значајан удео. По Стојкечићевим речима,

Фоо: Жељко Савић

Владиславићев значај огледа се у обнови
српске интелектуалне елите, као и обнови
српске културе у 18. веку, преко Карловачке гимназије и Карловачке богословије, које су најзначајније живе институције из тог периода, а које су изнедриле
читав низ интелектуалаца, уметника, политичара, дипломата.
Као вид захвалности свима који су сарађивали на пројекту подизања споменика грофу Сави Владиславићу, као и онима
који су учествовали у расветљавању лика
и дела овог великог српског ума, додељене
су плакете и повеље. Добитници признања
су управник Архива САНУ др Жарко Димић, власник „ИМПУЛС Хемије“ Марко
Милошевић који је финансијски помогао
пројекат, аутор споменика Ђорђе Лазић
Ћапша, епископ сремски Василије и локална самоуправа.
Управник Културног центра Мирко Димић скренуо је пажњу у свом обраћању

на однос Јована Дучића према Сави Владиславићу који је и сам потомак великог грофа, нагласивши залагање грофа
Саве за помоћ култури, уметности Срба
у периоду поновног обнављања српског
интелектуалног живља. О историјату
српско-руских односа који датирају управо из времена Саве Владиславића и Петра
Великог говорио је виши саветник Руског
центра за науку и културу „Руски дом“ др
Георги Енгелхардт.
Сремски Карловци су једно од места у
ком ова изложба гостује. Она је својеврсно
сећање и на Владимира Давидовића коме
је једна од животних мисија била да грофа Саву Владиславића истргне из историјског заборава и додели му заслужено
место у националном памћењу.
У наставку програма одржана је промоција књиге „Друбин грофа Саве Владиславића“, о којој је говорио сам аутор
Велимир Ивановић.

ПЕСНИЧКИ ТРЕНУТАК У КАРЛОВАЧКОЈ ГИМНАЗИЈИ

Поетски првенац некадашњег гимназијалца
Прва збирка песама „На заласку снова” Мустафе Јусуфа,
некадашњег ђака Карловачке гимназије, одржана је 15. октобра у свечаној сали школе у којој је провео гимназијске
дане и открио у себи дар за поезију.
О његовој поезији говорили су рецензенти Станисалва
Бакић Јоканић и Весна Фекете, те др Јелена Ратков Квочка,
Мустафина професорка из Карловачке гимназије.
– Наслов песмарице заправо у потпуности одражава
емоцију младог аутора Мустафе Јусуфа, где је сваки стих,
у ствари ода животу. Младалачки снови у којима су уткани
и чежња и стрепња једног младог човека, који не жели још
да одрасте, не говоре само о љубави према супротном полу,
већ о љубави према свему што га окружује – истакла је Весна
Фекете.
Мустафа је рођен у Каиру 2000. године, а од 2008. живи
у Новом Саду, где се у ОШ „Петефи Шандор” први пут срео
са ћирилицом. Од детињства говори српски и арапски, поред
тога учи енглески, а по завршетку Карловачке гимназије где
је заволео француски језик, на Филозофском факултету у
Новом Саду изучава тај језик и књижевност.
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ОСНОВНА ШКОЛА БИЛА ДОМАЋИН ЂАЦИМА И НАСТАВНИЦИМА ИЗ ЧЕТИРИ Е

Млади о глобалним
проблемима
О

сновна школа „23. октобар“ у
Сремским Карловцима до 24. до
28. октобра била је домаћин наставницима и ученицима основних школа
из Естоније, Норвешке, Румуније и Шпаније са којима као један од партнера учествује у еколошком пројекту „Awareness
is power” (Свест је моћ) у оквиру Еразмус
+ програма. Реч је о двогодишњем пројекту током ког се карловачка осмолетка са
партнерима бави глобалним проблемима
који утичу на локалне заједнице из којих

долезе. Тема сусрета у Карловцима били
су обновљиви и необновљиви извори енергије у Србији, њихове предности и мане.
Група наставника, њих 12, и 18 ђака из
поменутих земаља ту тему су обрађивали кроз радионице, од којих су неке биле
предвиђене да се одвијају изван просторија школе - на Дунаву и Еколошком
центру „Радуловачки“. Гости су током
боравка у Карловцима имали прилику да
се упознају са наставним процесом у Србији, посете заменитости града домаћина,

ТОКОМ „ДЕЧИЈЕ НЕДЕЉЕ“ ТРАДИЦИОНАЛНЕ АКТИВНОСТИ

У

Пријем првака у Црвени крст

оквиру „Дечије недеље“ Црвени крст Сремских Карловаца 7. октобра организовао је пријем првака у ту
хуманитарну организацију, а у сарадњи са Саветом за координацију послова безбедности саобраћаја на путевима Општине
Сремски Карловци и Полицијском станицом у нашем месту,
одржано је и предавање о безбедности деце у саобраћају.
Пријем је организован у свечаној сали Магистрата.
Волонтерке Црвеног крста су упознале прваке са радом организације и принципима по којима делује и причале о својим
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искуствима, док је припадник Полиције одржао презентацију
о безбедном понашању у саобраћају.
Након презентација представница компаније „BeotelNet“
је заједно са секретаром Марином Фодор и волонтерима
Црвеног крста ученицима поделила поклоне. „BeotelNet“ је
ове године обезбедио флуоресцентне наруквице које имају
LED диоде и светле у мраку, а Црвени крст је поклонио
деци распоред часова и медењаке које су волонтери сами
направили.

„ДЕТЛИЋИ – ТЕЛЕСНА МУЗИКА ЗА ДЕЦУ“

ЕВРОПСКЕ ЗЕМЉЕ

Више дисциплина у једном

Т

Новог Сада и Београда, а примио их је и
председник општине Александар Саша
Стојкечић.
У оквиру овог пројекта наставници ОШ
„23. октобар“ посетили су Шпанију, град
Пилар де ла Хорадада прошле године.
Заједно са колегама из Естоније, Норвешке, Румуније и Шпаније били су учесници
програма школе CEIP MEDITERRANEO
пет дана.
Основној школи у реализацији пројекта на карловачком терену пружили су
локална самоуправа, Туристичка организација, Покрет горана Војводине, као
и родитељи деце.

оком пролећних месеци и у октобру
Удружење грађана „Отворени Круг
Нови Сад“ реализовало је пројекат „Детлићи – телесна музика за децу“ у ОШ „23.
октобар“. Званично је одржано 38 радионица телесне музике и три пута по четири
едукативне радионице, уз два часа писања
текстова песама.
- Име пројекта је игра речи. „Детлићи“
асоцира и на птицу, која је природни перкусиониста, али и на децу. Циљ радионица
телесне музике за децу је био да обрадимо еколошке теме и утичемо на повећање
свести и знања код деце, како би постали
вршњачки едукатори на најлепши, стваралачки начин. Телесна музика је послужила као средство изражавања, али је пружила прилику да радимо и на спретности
и музикалности, пажњи, концентрацији,
вештинама јавног наступа. Радили смо у
великим групама, са по два одељења, у
просеку око 40 до 50 деце, па смо се фокусирали на сарадњу и развој здраве групне
динамике - објашњава чланица удружења
Ана Врбашки.
Задатак деце током пројекта био је и
да напишу текстове за музичке нумере,
које су Ана Врбашки и Марко Дињашки
углазбили.
-Деца су писала о пчелама, Дунаву,
уживању у играма у природи, у биљкама. Један дечко је написао дивну песму о
стогодишњем платану, симболу Сремских
Карловаца. Најпопуларнија је „Људи, не
бацајте смеће“, која је постала хит на
друштвеним мрежама. Видео има само

на ТикТок-у готово два милиона прегледа. Марку и мени се дешавало током четири месеца, од када је видео објављен,
да чујемо како је деца певају на улици
у Хрватској, Црној Гори и, наравно, Србији. Крајњи производ пројекта су видео
снимци шест песама забележени на различитим локацијама у Сремским Карловцима. Они се могу погледати на нашим
друштвеним мрежама (Фејсбук - Тело као
инструмент, Јутјуб канал виловка, ТикТок
- aliceinwonderbandserbia и Инстаграму aliceinwonderband) - истиче Ана.

ЦРВЕНИ КРСТ И ВАТРОГАСЦИ УДРУЖИЛИ СНАГЕ У ОСНОВНОЈ ШКОЛИ

У

Вежба евакуације у случају пожара

сарадњи са Ватрогасно-спасилачком јединицом Сремских Карловаца, Црвени крст је 7. октобра у Основној
школи „23. октобар“ демонстрирао вежбу
евакуације у случају пожара.

Намера је била
показати деци и запосленима практично како се поступа
у таквој ситуацији
и како изгледа пружање прве помоћи
повређенима.
Како сазнајемо
од секретара Црвеног крста Сремских
Карловаца Марине
Фодор, пожар је наводно избио у зборници школе за време
одмора, када су деца
била у дворишту, а
ватрогасци су у зграду ушли на предњи
улаз и на стражњи изнели двоје повређених. Пред свима су волонтерке Црвеног
крста Мила Пајић, Анђела Мартиновић,
Марија Ћурчин, Анђела Керестеш, Валентина Гега и Милана Хорват приказале шта
и како треба радити у конкретном случају.
За реалистички приказ повреда била је
задужена наставница ликовне културе у
ОШ „23. октобар“ Олга Рабреновић.

Ово је друга вежба евакуације у случају пожара коју је карловачки Црвени
крст реализовао током године. У првој је
евакуисано становништво, а акција је одржана у Улици Гаврила Принципа. Марина
Фодор напомиње да су због епидемије коронавируса у протекле две године овакве
вежбе изостале, али да ће с том праксом
наставити у будуће.
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УСПЕШНИ МЛАДИ СУГРАЂАНИ: СТИПЕНДИСТА ЈАПАНСКЕ ВЛАДЕ МАРИЈ

Д

Водим живот какав и многи други

вадесетчетворогодишња Марија
Петровић, коју смо у протекле
две године често виђали као
активисту Покрета горана Војводине,
али и портпарола Ликовног удружења
Карловачка цртачка школа, од 13. маја
испуњава своје снове. Поставши стипендиста Владе Јапана, она се обрела у земљи
излазећег сунца на стручном усавршавању у области архитектуре у трајању од
две године.
– За МЕXТ стипендију Владе Јапана,
сам конкурисала током пролећа 2021,
али је читава процедура била завршена
тек годину касније када сам званично
постала стипендиста Владе Јапана, што
ми је омогућило да добијем студентску
визу на две године и тиме осварим свој
животни сан студирања у земљи далеког
истока – каже Марија. – Било је потребно
стрпљење и упорност, као и дипломирање

у најбржем могућем оквиру са високим
просеком, затим проналазак ментора и
писмо прихватања Факултета у Јапану,
што је на крају све била врло ниска цена за
оно што МЕXТ стипендија даје. У програм
стипендије је укључен интензивни курс јапанског језика, те сам првих шест месеци
користила за учење јапанског писма, вокабулара и граматике, али и за откривање
чаробне архитектуре и јапанске кухиње,
док се паралелно бавим мастер радом за
новосадски Факултет техничких наука.
Каже да МЕXТ стипендија покрива
трошкове студирања, повратну авионску
карту до Јапана, и месечну стипендију
која је довољна за удобан живот и студирање. Прво је била смештена у Осаки у
интернационалном студенском дому. Ту
је била до октобра, када се преселила у
Нару и започела истраживачке студије у
оквиру кабинета односно лабораторије
професора Тетсуо Немота, на Департману
резиденцијалне архитектуре и енвајроменталне науке.

10 | Октобар 2022

За неког ко је подједнако добар у
друштвеним и природним наукама, а треба знати да је Марија завршила Гимназију
„Исидора Секулић“ као ђак генерације надруштвено-језичком смеру, избор архитектуре као животног позива и није нешто
необично. Отишавши у Јапан на мастер
студије, она је заправо спојила своје две
велике љубави – љубав према архитектури
и ону коју гаји према Јапану. Њена првобитна жеља била је да студира јапански
језик, али ју је потиснула љубав ка архитектури. Колико је јака и дуготрајна њена
наклоност ка јапанској култури говори и
податак да је тема њеног матруског рада
у средњој школи била „Уметничке фотографије у Јапану, 20. века“.
Прво што је осетила дошавши у Јапан
јесте изузетна љубазност, спремност на
помоћ и подршку у сваком тренутку.
– Уколико су у могућности, много пута,
ће вас, без устручавања, дословно одвести на локацију на коју желите да идете, без обзира да ли им је успут или на
потпуно супротној страни. Поштовање је

од огромне важности за Јапан и Јапанце. Начин на који су решили саобраћај
у граду од 2,7 милиона становника ме је
одушевио. Монораил је фантастично решење за саобраћај. Реч је о својеврсном
возу на једној шини, без икакве заштите
између пешака и њега, што се може учинити страшним када се први пут види, а
који струји изнад глава – каже она.
Осим архитектуре Јапана и храна, за
коју се верује да је врло здрава, имајући
у виду дуговечност Јапанаца, је предмет
Маријиног занимања. Станујући у Осаки,
тзв. кухињи Јапана, Марија је имала прилику да проба најукуснија и најпознатија
јела као што су суши, сашими, окономијаки, такојаки, јаки-соба, удон, рамен,
темпура...
– Улице Јапана су беспрекорно чисте,
уређене, травнате површине редовно покошене, али на њима не постоје канте за
отпатке – прича Марија. – Однос Јапанаца према природи је пун поштовања и изузето добро избалансиран. Честе су шуме
бамбуса, уређени паркови са језерима,

ЈА ПЕТРОВИЋ

МУЗЕЈСКЕ ПРИЧЕ ЉИЉАНЕ ТРИФУНОВИЋ

и сањају
игралишта за децу у стамбеним зонама.
Квалитет ваздуха је изванредан, што могу
потврдити многобројни лишајеви који расту по дрвећу и површинама у читавом
граду. Заиста сам изузетно захвална на
приликама које су ми пружене, између
осталог да водим онакав живот какав неки
такође сањају.

K

Након завршетка студија, планира да
се врати у Карловце, али још увек не зна
како ће да спријатељи жељу да се смири
на једном месту са радозналошћу, жеђи за
истраживањем и целоживотним учењем.

Шетња кроз локално
наслеђе

роз ауторски пројекат музејске и да се потпуно измени њен однос према
саветнице Љиљане Трифуновић „ музеју, предмету и кустосу. На тај начин
Музејска прича“ Карловчани су 14. ок- се у потпуности мења одавно понуђени
тобра имали прилику да се подробније и утврђени концепт „чекања публике“
упознају са неколико
од педесетак предмета из Карловаца,
који се чувају у Етнолошком одељењу
Музеја Војводине.
Пешкири, ормар, јастучнице, дозиднице,
ћилими, завесе, трака
за полицу, керамичка тегла за пекмез,
плетена кропа, чираци за свеће, између
осталих у том мноштву предмета, постали су власништво
ове музејске куће на
основу поклона или
продајом. Осим о начину на који су доспели у Музеј Војводине,
Циљ је да се становништво непосредно упозна са
Љиљана Трифуновић
предметима из свог места, а који се налазе у нашем
испричала је у Еко- музеју, као и да се потпуно измени њен однос према музеју,
лошком центру „Рапредмету и кустосу. На тај начин се у потпуности мења
дуловачки“ и то коме
одавно понуђени и утврђени концепт „чекања публике“ у
су припадали, када
нови концепт „одласка код публике”
су настали, којом
техником су израђени, од којих материјала, додајући и неке у нови концепт „одласка код публике“.
друге податке који би могли занимати Истовремено кроз „Музејску причу“ косуграђане, подстакавши тако дијалог са ристим прилику да публици објасним шта
публиком, што је осим доласка на терен је музеј, шта је посао кустоса или конзеродакле потичу предмети, додатни циљ ватора, шта значи стална поставка, како се
набављају предмети и друге информације
„Музејских прича“.
- Пројекат је започет 2015. године у које су ширем аудиторијуму занимљиве,
селу Параге, у ком је наишао на веома као што је понеки детаљ са терена.
Ова особена музејска презентација
добар пријем публике – каже Љиљана
Трифуновић. - Циљ је да се становништво културних добара организована је у санепосредно упозна са предметима из свог радњи са Друштвом за неговање традиција
места, а који се налазе у нашем музеју, као и развој Сремских Карловаца.
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ТРЕЋИ МЕЂУНАРОДНИ ФЕСТИВАЛ „МУЛТИМОСТ ФЕСТ”

Т

Филмови од Новог Зеланда
до Филипина

рећи међународни фестивал анимираног филма деце и младих
„МултиМост фест”, први тог типа
у Војводини, одржан je од 30. септембра
до 2. октобра у Сремским Карловцима и

фестивала био је намењен основцима,
средњошколцима, студентима, али нису
занемарени ни ветерани српске анимације, као ни остали љубитељи анимираног
филма.

Новом Саду у организацији карловачког
Студија анимације ДОМ.
По речима извршне директорке фестивала и чланице породичног Студија
ДОМ анимације Злате Попов, на конкурс
„МултиМост феста” је ове године стигло
1.087 филмова из 90 земаља од којих је селекциона комисија 63 најбоља анимирана
филма уврстила у званичну селекцију, а
публика је имала прилику да их погледа
током три фестивалска дана. Програм

- Број сарадника и учесника фестивала расте из године у годину - каже Злата
Попов. - У фестивалским активностима
учествовало је око 600 деце и младих, 30
просветних радника, 30 сарадника културе. Фестивалски програм почео је 30. септембра церемонијом свечаног отварања
у Културном центру Новог Сада (КЦНС).
У жељи да представимо различите врсте
уметности које анимација обједињује, на
отварању фестивала представили су се

ученици Балетске школе, Музичке школе „Исидор Бајић”, као и студенти Академије уметности у Новом Саду. Отварању
су присуствовали директор Иранског
културног центра у Београду Амир Пурпезешк, помоћник министарке
културе Милета Поштић, као и
бројни ученици средњих школа. Фестивал је отворио Ђорђе
Каћански, селектор филмскоог
програма КЦНС.
Проглашењем победника 2.
октобра у свечаној сали Карловачке гимназије затворен је фестивал. Наступила су талентована деца и омладина Карловаца.
Последња активност у којој ће
„МултиМост“ фест бити један
од учесника биће Трећа стручно-научна конференција „Филм
и анимација у систему образовања Србије“, која ће бити организована крајем новембра.
Партнери фестивала су Академија уметности у Новом
Саду и КЦНС, а подржали су
га Покрајински секретаријат за
културу, јавно информисање и односе с
верским заједницама, Општина Сремски
Карловци, Градска управа за културу Новог Сада, Италијански институт за културу из Београда, као и Ирански културни
центар у Београду.
Фестивал је уврштен у програм обележавања Европске године младих
2022. и представљен на „European youth
portal” europa.eu/youth/year-of-youth/
activities/4194_en.

НА 16. ФИЛМСКОМ БДЕЊУ ДУШЕ

Четири документарца проглашена најбољим
„Филмско бдење душе“, 16. по реду, најстарија
од неколико филмских манифестација у Сремским
Карловцима, одржано је у стандардном термину,
у другој половини октобра. Од 20. до 23. октобра
публика је имала прилике да ужива у многобројним
краткометражним документарним и анимираним
филмовима, посвећеним историји, духовности и
култури.
Жири који су чинили телевизојска и филмска
ауторка из Новог Сада Светлана Миљанић, филмска ауторка из Београда др Бранка Бешевић Гајић
и редитељ из Новог Сада Тибор Вајда, према пропозицијама ове манифестациjе имао је право да из
овогодишњег програма одабере неколико филмова
који се по њиховим критеријумима издвајају од осталих као посебне вредности.
Ове године то су филмови „Јагорида“ Небојше
Илића у продукцији „Југ филма“ и Културног центра Власотинце, „Јени – мала свјетлост са запада“ Слободана Симојловића у
продукцији Кинотеке Републике Српске и Матичне библиотеке
из Источног Сарајева, „Пребиловци – овде и камен има ожиљак“
Сање Драгичевић Бабић, у продукцији РТС ТВ Београд и „С
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оне стране дуге“ Милане Мајар у продукцији Радио-телевизије
Републике Српске из Бањалуке.
Одабрани филмови имају равноправан статус главнонаграђених и ованчани су дипломом која носи назив „Бдење Јакова
Орфелина“.

ОРИЈЕНТИРЦИ „СТРАЖИЛОВА“ УСПЕШНИ НА ЧЕТИРИ ДРЖАВНА ПРВЕНСТВА

Т

Мапа одвела до 19 медаља

ачку на државна првенства ове
сезоне чланови Оријентиринг
клуба „Стражилово“ ставили су
освојивши 10 медаља на последња два, од
укупно четири.
Првенство Србије на дугој дистанци
било је треће и последње у индивидуалној конкуренцији, а одржано је 9. октобра
у месту Бикић До у општини Шид, на
западним обронцима Фрушке горе. Организатори су били Оријентиринг савез
Србије (ОСС) и АОК „Кошутњак“ из Београда. У ризници Карловчана нашло се
седам одличја, пет златних и два сребрна.
Најсјаније је засијало око врата Срђана
Поповића у конкуренцији до 20 година,
Давида Петровића (16), Луке Селића (14),
Миле Селић (12) и Драгише Бауера (35),
док су се сребром окитили Јанко Живков
(18) и Дуња Чанчаревић (16).
Када је реч о државном првенству у
штафетама које је одржано 22. октобра
на Кошутњаку у Београду у организацији
ОСС и Оријентиринг савеза Београда, ту
су Карловчани оправдали очекивања и
окитили су се златом, сребром и бронзом,
штафета, али су због озбиљног пропуста организатора остали без титуле,
јер је трка у тој категорији
на крају поништена.
После четири државна првенства, на средњој
дистанци на Власини, у
спринту на Бежанијској
коси, дугој и у штафетама, Карловчани су
освојили укупно 19 одличја - три у штафетама
и 16 индивидуално. Давид Петровић је на сваком шампионату био на

победничком постољу. Поред злата на
дугој дистанци, има титулу и на средњој,
а сребро у спринту. По две медаље обезбедили су Срђан Поповић, који је пре
злата на дугој, узео бронзу на средњој дистанци, а исти успех на тим такмичењима
остварили су Лука и Мила Селић. Дуња

Дуња Чанчаревић прва с леве стране
а ускраћени су и за још једну најсјајнију.
Сениорска штафета у саставу Јанко Живков, Давид Хусаг и Александар Петровић
освојила је вицешампионску титулу. Младе наде „Стражилова“ биле су на висини
задатка и у пионирској категорији узете
су две медаље. Првакиње Србије постале
су Дуња Чанчаревић и Маша Бауер, док
је екипа у саставу Рајна Петровић и Мила
Селић обезбедила бронзу. Пионири Давид Петровић и Лука Селић били су прва

Срђан Поповић
Чанчаревић има две вицешампионске
титуле (дуга и средња дистанца), а ове
сезоне су до одличја на средњој дистанци дошли још и Стефан Чанчаревић (12)
који је постао првак државе, као и Давид
Хусаг (18) и Петар Шарић (35) којима је
припала титула вицепрвака.
Јанко Живков

Срану риремила: Крисина Буарски
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ВИТАЛНИ ПОДАЦИ (од 28. септембра до 27. октобра)

Дечаци бројнији

У ПОСЛЕДЊОЈ АКЦИЈИ
ДАВАЊА КРВИ

Даваоци потврдили
своју хуманост

П

Анастасија Стефановић

РОЂЕНИ: Алексеј Вра (28. септембар) – Снежане и Миодрага Врге, Алекса
Зорић (30. септембар) – Тамаре и Борислава Зорића, Анасасија Сефановић
(8. октобар) – Раденке и Марка Стефановића и Вук Балца (15. октобар) –
Емине Муртези и Александра Балце.
УМРЛИ: Љубинка Судимац (1937), Радојка Станић (1939) и Стјепан
Чанковић (1941).

оследња овогодишња акција добровољног давања крви одржана је 11.

октобра у просторијама Еколошког центра „Радуловачки“ у организацији карловачког Црвеног крста. Од 28 пријављених
њих 25 дало је крв, што је, како кажу у
Црвеном крсту, добар резултат. Драгоцену течност дали су „стари“ даваоци, тачније овог пута нико нов се није придружио
тој армији хуманитараца.
Црвени крст је између осталог даваоцима поклонио шешире са траком те
хуманитарне организације.
Наредна акција по традицији требало
и да буде одржана прве седмице у јануару
идуће године.

„ДУНАВ 1245“ ПРЕДСТАВИО СРЕМСКЕ КАРЛОВЦЕ У АУСТРИЈИ И МАЛТИ

С европским парнтерима о будућности
Старог континента

У

дружење „Дунав 1245“,
главни репрезент Сремских Карловаца последњих
година у европским пројектима, почетком октобра потврдио је то звање учешћем
чланова на конференцијама
и другим активностима на
Малти и у Аустрији у склопу
двају различитих пројеката.
Као представник Србије,
„Дунав 1245“ учесник је
пројекта „Подстицање младих ка одговорним и одрживим изборима у модној индустрији“ – BRAND, заједно са
партнерима из Аустије, Данске, Грчке, Малте и Пољске.
Прве активности у оквиру
пројекта одржане су 6. и 7. октобра у
Бечу - транснационални састанак на ком
су договорени принципи сарадње између
партнера као и главне смернице за рад
на очекиваним исходима пројекта који
ће бити реализован у наредне две године.
- Кроз пројекат BRAND, који је
усклађен са Европском стратегијом за
младе 2019-2027, указује се на кључну
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потребу за јачањем одговорности младих како би почели да се понашају одговорно и утичу на живот будућих генерација - каже председник Удружења „Дунав
1245“ Рајко Маринковић. - Приоритетни
циљ пројекта јесте предузимање мера које
ће допринети одрживој зеленој Европи и
остварењу друштва у којем су сви млади људи еколошки активни, образовани

и способни да промене свој
свакодневни живот.
У исто време, када је у Бечу
започет нови пројекат у ком
је „Дунав 1245“ један од партнера, на Малти је одржана
тродневна међународна конференција „Седам европских
земаља – један идентитет“.
Реч је о пројекту из програма „Европа за грађане“ у ком
је учествовало 335 грађана из
седам земаља и исто толико
градова.
-На тродневној међународној конференцији у Биргу
разговарало се о будућности
Европе и изазовима евроскептицизма, промоцији солидарности у временима кризе, неговању
интеркултуралног дијалога и међусобног
разумевања, стигматизацији миграната
и мањинских група и перспективама европске омладине – напомиње Маринковић. - Конференцији је присуствовало 240
учесника из седам земаља, од чега је њих
190 из држава чланица ЕУ.
Фото: приватна архива

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
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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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