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награђен успех и 

залагање ђака
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Усвојен извештај о утрошку 
буџетских пара

Обележена општинска слава

НА ПОСЛЕДЊЕМ СКУПШТИНСКОМ ЗАСЕДАЊУ 

НА ПРАЗНИК САБОРА СВЕТОГ АРХАНГЕЛА МИХАИЛА

Н а 25. седници Скупштине општи-
не Сремски Карловци, одржаној 
23. октобра, прихваћен је извеш-

тај о деветомесечној реализацији општин-
ског буџета.

Према одлуци о буџету планирано је да 
се  ове године у касу слије 694.080.00 ди-
нара. Међутим, како у тренутку доношења 
није био познат износ наменских пара, а 
за 130.364.172 динара је у међувремену 
увећан буџет и сада износи 824.444.127 
динара. Према поднетом извештају про-
изилази да су примања и приходи, укљу-
чујући и нераспоређени вишак прихода 
и пренете неутрошене паре из ранијих 
година у деветомесечном периоду оства-
рени 76 одсто у односу на годишњи план, 
односно износе 626.091.849 динара. 

Близу 50 одсто, тачније 42 одсто прихо-
да су трансферне паре које се у општин-
ски буџет сливају с других нивоа власти. У 
структури прихода, порез на доходак, до-
бити и капитални добитак чине 35 одсто, 
а 15 одсто приход од пореза на имовину. 
Потрошња од 1. јануара до 30. септембра 
износила је 45 осто или 370.745.611 ди-
нара у поређењу са планом.

Дата је сагласност на одлуку о изме-
нама и допунама Годишњег програма по-
словања ЈКБ „Белило“ за 2022. Поднета 
је информација о степену усклађености 
планираних и реализованих активности 
из програма пословања тог предузећа од 

1. јануара до 30. септембра. Скупштина је 
донела решење о образовању Радног тела 
за праћење спровођења локалног анти-
корупцијског плана општине од 2022. до 
2025. године, који чине Владимир Бу-
далић, Радован Мишић и Јосип Варга, 
као и о именовању чланова Општинског 
савета родитеља. По том решењу члан-
ство Општинског савета родитеља чине 
Милица Ивков, Ивана Мишковић, Ђорђе 

Николић, Јасмина Лазић,  Борјана Депало 
и Јелена Богдановић. Донето је и решење 
којим је разрешен чланства у Школском 
одбору Карловачке гимназије Љубомир 
Лукић, а именована Војислава Грбић. 
Допуњено је решење којим се одређује 
доктор медицине за стручно утврђи-
вање времена и узрока смрти људи изван 
здравствене установе и издавање потврде 
о смрти.

Представници општинске власти обележили су 21. новем-
бра заштитника Сремских Карловаца – Светог Архангела 

Михаила. Славско кољиво и колач освештани су у скупштинској 
сали уз присуство председника Општине Александра Саше Стој-
кечића, чланова Општинског већа и запослених у Општинској 
управи.

Свештеник Станко Лакић након молитве и ломљења слав-
ског колача честитао је славу и пожелео успешан рад и добро 
здравље.

Домаћин овогодишње славе била је чланица Кабинета пред-
седника Општине Драгана Драгојловић.
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Откривање сопствене прошлости
ДАНИ МАТИЦЕ СРПСКЕ У СРЕМСКИМ КАРЛОВЦИМА

П редавањем „Улога Сремских 
Карловаца у културном животу 
Срба у Хабзбуршкој монархији“ 

историчара и ванредног професора на Фи-
лозофском факултету у Новом Саду др 
Горана Васина, отпочели су 28. новембра 
„Дани Матице српске у Сремским Кар-
ловцима“, које су заједнички организова-
ли локална самоуправа, Матица српска, 
Карловачка гимназија и Креативни клуб 
Едуко. По речима  председника Општине 
Александра Саше Стојкечића, циклус пре-
давања приређен је у духу споразума који 
је летос склопљен са Матицом српском 
како би се осветлила историја  Сремских 
Карловаца у 18. веку и приближила су-
грађанима и другим посетиоцима и мо-
жда постакао на добра дела попут сличних 
из тог доба. Предавачи су били професори 

с новосадског Универзитета који сарађују 
са Матицом српском, а  који могу да из-
несу нека нова начуна запажања.

 Др Горан Васин је у свом предавању, 
између осталог, истакао да су Карловачка 
митрополија и Сремски Карловци најваж-
нија места историје Срба у Хабзбуршкој 
монархији и да су огромно  наслеђе Кар-
ловци оставили српском народу.

- Културна исијавања 
из Сремских Карловаца  
према Србима у другим 
деловима Хабзбуршке 
монархије али и кне-
жевини и Краљевини 
Србији у 19. веку пред-
стављају кључну спону 
у целокупном покрету 
националног препоро-
да, али и шире у причи 
око националног осло-
бођења и уједињења. 
Улога Карловаца је ту 
била несумњиво, сло-
бодно могу рећи, неза-
менљива – рекао је др 
Васин.

Кроз тродневни догађај намера ор-
ганизатора јесте и да, преко одабраних 
тема из карловачке прошлости, приближи 
научну делатност Матице српске и ње-
них сарадника становницима Сремских 
Карловаца, али и свакоме кога ово место 
и његова културно-историјска баштина 
привлаче богатством својих садржаја.

Другог дана у скупштинској сали  

ванредни професор на Одсеку за историју 
Филозофског факултета у Новом Саду др 
Ненад Нинковић говорио је о школству 
код Срба у 18. веку у Хабзбуршкој мо-
нархији.

Последњи дан, 30. новембар био је 
посвећен животу и делу једног највећих 
српских интелектуалаца 20. века, акаде-
мику Дејану Медаковићу, о коме су, на 
научној трибини у свечаној сали Карло-
вачке гимназије, говорили председник 
Матице српске и редовни професор на 
Одсеку за српску књижевност Фило-
зофског факултета у Новом 
Саду др Драган Станић, 
историчар уметности и 
ванредни професор Фи-
лозофског факултета у 
Београду др Владимир 
Симић и др Срђан Ор-
сић, доцент на Одсеку за 
српску књижевност Фи-
лозофског факултета 
у Новом Саду. 

Трибина у Кар-
ловачкој гимна-
зији била је 
уједно и 

повод да најстарија српска средња шко-
ла и најстарија српска културна и научна 
установа потпишу протокол о сарадњи. 

Улога Карловаца је ту 
била несумњиво, сло-
бодно могу рећи, неза-
менљива – рекао је др 

Кроз тродневни догађај намера ор-
ганизатора јесте и да, преко одабраних 
тема из карловачке прошлости, приближи 
научну делатност Матице српске и ње-
них сарадника становницима Сремских 
Карловаца, али и свакоме кога ово место 
и његова културно-историјска баштина 
привлаче богатством својих садржаја.

Другог дана у скупштинској сали  

зофског факултета у Новом 
Саду др Драган Станић, 
историчар уметности и 
ванредни професор Фи-
лозофског факултета у 
Београду др Владимир 
Симић и др Срђан Ор-
сић, доцент на Одсеку за 
српску књижевност Фи-
лозофског факултета 
у Новом Саду. 

Трибина у Кар-
ловачкој гимна-
зији била је 
уједно и 
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За једанаесторо најбољих по 
12.000 динара месечно

НА ДАН ОСЛОБОЂЕЊА КАРЛОВАЦА У ВЕЛИКОМ РАТУ

УРУЧЕНИ УГОВОРИ О СТУДЕНТСКИМ СТИПЕНДИЈАМА

Поменом српским војницима и свечаним полагањем венца на спомен-обележје 
учесницима Првог светског рата, обележен је 8. новембра важан датум из про-

шлости – Дан ослобођења Сремских Карловаца од аустроугарске власти. 
Представници општинске власти, као и свештенство Српске православне цркве ода-

ли су почаст ослободиоцима тим чином на православном гробљу на Магарчевом брегу.
По почетку Првог светског рата, у Срему, па тако и Карловцима, почињу хапшења, 

прогањања и убијања Срба. Најпре су отпремани у затворе Петроварадинске тврђаве, 
а касније у тврђаву и казамат Арад. Карловци су имали доста добровољаца у српској 
војсци, од којих су шесторица погинула. На гробљу је сахрањено 18 ратника у једном 
низу, са центалним спомеником на којем су уклесана имена сахрањених са редним 
бројем, док су појединачни споменици лево и десно обележени само крстом и редним 
бројем.

О сморо од једанаест студената 
који ће у текућој академској го-
дини добијати општинске сти-

пендије потписало је 30. новембра уго-
воре о стипендирању на свечаном пријему 
у скупштинској сали Магистрата, док 
ће остали то учинити накнадно. Према 
одлуци Општинског већа, они ће прима-
ти 12.000 динара наредних десет месе-
ци осим у јулу и августу. Већина њих и 
претходних година били су корисници 
стипендија. Деветоро је на основним ака-
демским, једна студенткиња је на доктор-
ским, а један студент на мастер студија-
ма у Новом Саду. 

– Критеријуми за доделу стипендија на 
нашем конкурсу су строжији него на ре-
публичком, јер је опредељење локалне са-
моуправе да стипендира најбоље студенте 

– рекао је председник Општине Сремски 
Карловци Александар Саша Стојкечић. – 
Потребно је да имају просек изнад 9,00 да 
би је добили. Намера нам је да кроз сти-
пендирање студената и средњошколаца 
подржимо најуспешнију децу у нади да 
ће она сутра имати изграђен осећај пре-
ма заједници из које су потекли и умети 
да цене пажњу коју су добили до свих су-
грађана. Када буду изградили каријеру у 

Карловцима, Новом Саду 
или било где у свету, нада-
мо се да ће се увек сећати 
свог места и школовања, 
између осталог и по ово-
ме, те да ће умети да уз-
врате на одређен начин.

Међу стипендистима је 
шест девојака и пет мла-
дића. Стипендије су до-
биле студенткиња друге 
године докторских ака-
демских студија Факулте-

та техничких наука Николина Маравић, 
Милана Јовић са шесте, Јелена Берић  са  
пете и Милица Маравић с треће године 
Медицинског факултета, Ивана Јовано-
вић студенткиња треће године Академије 
уметности и Анастасиа Ковјанић са друге 
године Филозофског факултета. 

Браћа Урош и Стефан Николовски, 
обојица студенти Факултета техичких нау-
ка, као и Филип Контић с истог факултета, 

Матија Адам Хорват, студент друге године 
мастер студија Природно-математичког 
факултета и Стефан Божић с треће године 
ПМФ-а су такође добитници стипендија. 

Стефан Николовски се у своје и брато-
во име захвалио на тој финансијској подр-
шци, коју је и као средњошколац уживао. 
Иако обојица студирају о трошку државе, 
каже да ће им добро доћи стипендија, ако 
ни за шта друго, онда за џепарац.  

Анастасија Ковјанић, студенткиња 
српског језика и књижевности први пут 
је конкурисала за стипендију и добила је. 
Прву годину завршила је оценом 9,21. 

– Сигурна сам да ће ми стипендија 
значити иако нисам размишљала како 
да је искористим уколико је добијем. У 
крајњем случају употребићу новац за по-
кривање трошкова пријаве испита, овере 
семестара, набавке литературе и, нарав-
но, да себи приуштим неку ситницу – рек-
ла је Анастасиа Ковјанић. 

Помен и сећање на 
страдале суграђане
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Т ренутно стање библиотеке „Бран-
ко Радичевић“ у Сремским Кар-
ловцима, која функционише као 

огранак новосадске Градске библиотеке, 
као што су, између осталог, неадекватно 
грејање, недостатак рукохвата на рампи за 
инвалиде, потреба за кречењем, те начини 
за побољшање услова и унапређење рада, 
били су тема састанка одржаног у Архиву 
САНУ 23. октобра на предлог управника 
др Жарка Димића. 

На састанку, ком су присуствовали 
председник карловачке општине Алек-
сандар Саша Стојкечић, директор Градске 
библиотеке у Новом Саду Александар Јо-
кановић и шеф рачуноводства Марија Пе-
ковић, руководилац Одељења за друштве-
не делатности Нада Остојић-Агбаба у 
општини, шеф Кабинета председника 
општине Светислав Михаљев, и домаћин 
сусрета др Жарко Димић, договорено је 
трајно решавање проблема грејања у на-
редном периоду, а превазилажење неких 
већ наредне седмице. Наиме, локална са-
моуправа коју је представљао на састанку 
њен први човек, обавезала се да у току 

следеће недеље припреми спецификацију 
за израду прохромског рукохвата и да за 
његову израду сноси трошкове. Договоре-
но је кречење улаза и ходника библиотеке. 
Због великог броја отвора-прозора и врата 

и недостатка новца изнет је предлог да се 
за замену столарије на згради библиоте-
ке конкурише код Покрајинског секрета-

ријата за културу, јавно 
информисање и односе 
с верским заједницама 
уз претходну процену 
потребних пара.

Једна од тема на 
састанку била је и 
штампање зборника 
знаменитих личности и 
институција Сремских 
Карловаца, што је била 
пракса претходних го-
дина и донет је закљу-
чак да се томе присту-
пи догодине, када ће се 
штампати двоброј.

Као тема наметнуло се и питање про-
мовисања библиотеке. У том смислу је 
речено да као један од начина за то јесте 
позивање „признатих“ писаца на култур-
не манифестације, попут Ршумовића, 

Поповића, Огњеновића, за чије хонораре 
се  директор Александар Јокановић сло-
жио да трошкове сноси Библиотека Града 
Новог Сада.

Од 1. јула легат соба и библиотека 
академика Дејана Медаковића саставни 
је део библиотеке у Карловцима, за коју 
је постигнута сагласност да треба да буде 
уврштена у туристичку понуду Сремских 
Карловаца. У случају ангажовања другог 
библиотекара, предложено је  да свака 
субота у библиотеци буде радна, ради 
омогућавања посета.

Разматрана је могућност да се у буџету 
општине обезбеде паре за рад библиотеке 
у Карловцима. У том смислу је предложе-
но да се у наредним годинама део пара на 
рачуну фонда за обнову Сремских Карло-
ваца предвиди  и за библиотеку. Разматра-
не су и друге могућности за побољшање 
рада бибилиотеке као што је набавке 
апарата за кафу, сок, воду, грицкалице и 
столица на расклапање за посетиоце про-
грама, који се у њој организују.

Технички најопремљенији до сада за снежне недаће

Корак по корак до решења 
свих проблема

„БЕЛИЛО“ ОБАВИЛО СМОТРУ СВОЈЕ ЗИМСКЕ СЛУЖБЕ

КОНСТРУКТИВАН ДИЈАЛОГ ЗА ДОБРОБИТ 
БИБЛИОТЕКЕ „БРАНКО РАДИЧЕВИЋ“

Музеј штампарства и издаваштва
Др Жарко Димић изнео је на састанку предлог о 

оснивању Музеја штампарства и издаваштва у згради 
некадашње библиотеке, у Улици карловачких ђака. Ди-
мић је узразио спремност да уз одговарајући уговор 
преда легат своје приватне збирке, који чине листови, 
новине и часописе, укупно око 67 комада,  који су из-
лазили у Сремским Карловцима. Како је рекао, то би 
био јединствен музеј у Србији и о њему би требало да се 
стара конзорцијум који би чинили локална самоуправа, 
Градска библиотека, Музеј и Туристичка организација.

Јавно комунално преду-
зеће „Белило“ по тради-

цији обавило је смотру своје 
Зимске службе 1. новембра у 
склопу припрема за реаговање 
у случају снега и леда на кар-
ловачким улицама наредних 
месеци.

По речима директора пре-
дузећа Радослава Јанковића, 
у техничком и кадровском 
смислу „Белило“ је спремно 
за суочавање са зимским па-
давинама. 

– Може се рећи да смо, када 
је реч о механизацији, најо-
премљенији до сада за одржа-
вање саобраћајница у зимским 
условима – каже Јанковић. – 
На располагању су нам камион ауто-подизач на који могу да се 
монтирају ралица и посипач за со, три трактора с истим могућ-
ностима, мала радна машина, као и велика коју смо набавили у 

априлу. Она има могућност да 
чисти веће површине, а има и 
кашику за уклањање снега. 

Како Јанковић каже, „Бели-
ло“ је на лагеру у време смотре 
имало око 30 тона соли, која је 
већ у току новембра на одређе-
ним пунктовима распоређена, 
јер су прогнозе у том тренутку 
биле такве да је превентивно 
требало реаговати.  

Зимски режим рада који 
подразумева 24-часовна де-
журства траје до 1. априла. 
Иако је чишћење снега и леда 
у зимским условима конци-
пирано према приоритетима, 
директор Јанковић каже да 
„Белило“ врло често делује и 

изван тих оквира, што значи да се чисти и више од тога. 
У случају потребе грађани могу да позову број телефона 

064/824 9153.
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У НЕДЕЉИ СЕЋАЊА НА ЖРТВЕ СТРАДАЛЕ У САОБРАЋАЈНИМ НЕЗГОДАМА

НОВА МАНИФЕСТАЦИЈА „БОЖИЋНА ИДИЛА“ ОД 23. ДЕЦЕМБРА ДО 14. ЈАНУАРА 

Концерти, представе, радионице...

Н едеља сећања на жртве страдале у саобраћајним незго-
дама обележена је низом предавања намењеним раз-
личитим категоријама становништва у организацији 

Савета за координацију послова безбедности саобраћаја на пу-
тевима Општине Сремски Карловци и Агенције за безбедност 
саобраћаја Републике Србије.

У центру пажње свих предавања одржаних 17. и 18. новем-
бра било је повећање безбедности у саобраћају на територији 
општине, а у знаку сећања на жртве страдале у саобраћајним 
незгодама.

Циљне групе су били деца основне школе, мла-
ди и родитељи са малом децом, па су тако одржана 
предавања прилагођена свакој од њих. Едукацијама 
су били обухваћени ученици првог, петог и осмог 
разреда Основне школе „23.октобар“, као и матуран-

ти Карловачке гимназије. За родитеље је одржано предавање о 
употреби ауто-седишта, заштитних система у возилима, као и 
практична обука за правилно коришћење тих седишта. Њима 
су подељена су ауто-седишта као поклон општинског Савета за 
координацију послова безбедности саобраћаја на путевима и 
Агенције за безбедност саобраћаја Републике Србије, на основу 
поднетих пријва на јавни позив.

Како кажу у Савету за координацију послова безбедности 
саобраћаја на путевима општине овакве акције ће бити орга-
низоване и у будућем периоду.

У НЕДЕЉИ СЕЋАЊА НА ЖРТВЕ СТРАДАЛЕ У САОБРАЋАЈНИМ НЕЗГОДАМА

Предавања и подела 
ауто-седишта

„Божићна идила“ на-
зив је манифестације која 
ће бити одржана у Срем-
ским Карловцима од 23. 
децембра до 14. јануара. 
Приређује је Туристичка 
организација у сарадњи са 
Карловачком гимназијом, 
Богословијом Светог Ар-
сенија, Саборном црквом, 
Жупним уредом и локал-
ном самоуправом. Као што 
се из назива може закљу-
чити, посвећена је најрадо-
снијем хришћанском праз-
нику, Божићу, који ће кроз 
низ различитих програма 
бити посебно обележен. 

– У питању је нова ма-
нифестација која ће бити 
отворена новогодишњим 
једноипосатним концер-
том у свечаној сали Карловачке гимназије, на ком ће бити 
изведене евергрин, поп и џез мелодије из целог света – каже 
директорка Туристичке организације Јасмина Бељан Искрин. 
– Предвиђен је и један не тако често извођен концерт у Кар-
ловцима - концерт на оргуљама. Планирано је да буде одржан 
у римокатоличкој цркви Пресветог тројства у којој постоје једне 

од најстаријих оргуља у 
Војводини, које потичу из 
18. века. У плану је и кон-
церт духовне музике, који 
би требало највероватније 
да буде у Саборној цркви. 
Друга опција је да буде на 
отвореном. 

У новогодишњој ноћи 
Карловчани ће имати мо-
гућност да присуствују 
наступу двају бендова на 
централном тргу у близи-
ни чесме „Четири лава“. 
За ту прилику ће бити по-
стављена и бина. Концерт 
их очекује и за Српску 
нову годину, такође на от-
вореном.

Едукативни карактер 
манифестације огледаће 
се у радионицама које су 

намењене деци и одраслима. На њима ће кроз различите теме 
бити речи о неговању обичаја. Предвиђено је одржавање Божич-
ног маркета, као и новогодишње представе за децу. 

Саставни део „Божићне идиле“ јесте и паљење бадњака и 
културно-уметнички програм крај „Четири лава“ 6. јануара, те 
ломљење чеснице сутрадан, на Божић. 

Саставни део „Божићне идиле“ јесте и паљење бадњака и културно-
уметнички програм крај „Четири лава“ 6. јануара, те ломљење 

чеснице сутрадан, на Божић 
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Чувар бројних успомена и тајни 
карловачке прошлости

ЗАВРШЕНА ОБНОВА РОКОКО ЛЕПОТИЦЕ НА ЦЕНТРАЛНОМ ТРГУ  

Н епуну годину од почетка радова, 
завршена је обнова прве грађан-
ске куће у централном језгру 

новцем из покрајинског Фонда за обнову 
и развој Сремских Карловаца. Та кућа 
на Тргу Бранка Радичевића 3 једна је од 
настаријих у Карловцима. Према запису 
који је у свом делу „Сећања“ оставила Те-
одора Мајица Петровић (1898-1981), про-
фесорка Карловачке гимназије и потомак 
породице Симеоновић Чокић у чијем 
власништву је била, та рококо грађевина 
подгнута је 1765. године, а у руке њеног 
деде Стевана Симеоновића Чокића доспе-
ла је у револуционарној 1849. години. Тај 
богати трговац, који је је са братом Јоси-
мом трговао и продавао вино у Београду, 
Трсту, Бечу, Пешти, Осијеку, Суботици и  
Новом Саду, имао је седам кућа у Кар-
ловцима, а ову је купио од колеге трговца 
Марка Гојковића за шест хиљада форин-
ти, што је био велики новац у то доба. 

По њеној тврдњи, у време када је пи-
сала своје мемоарско дело, осамдесетих 
година прошлог века, кућа није битно 
променила изглед од постанка, не рачу-
најући унутрашњост, нарочито приземља 
где се налазе локали. Времешна лепотица 
на централном карловачком тргу сведок 
је узрастања и нестајања те угледне карло-
вачке породице и многобројних догађаја 
значајних за прошлост вароши. И пре но 
што су је Симеоновићи Чокићи, који су 
од та два презимена чешће користили ово 
дуже, купили, у њој је становао гимна-
зијски професор и члан Главног одбора у 
време буне 1849. године Теофило Димић. 
Од момента куповинне у ту угледну кућу 
улазиле су многе познате личности. Међу 

првима о којима је остављена забелешка, 
био је Вук Караџић. Теодорин отац Јован, 
који је читав радни век провео као чинов-
ник у Народно-црквеним фондовима у 
Карловцима, причао је како им је у кућу 
повремено док је он био дечачић долазио 
Вук кога се плашио, не толико због шту-
ле која је одзвањала по дрвеном ходнику, 
него због бркова који су мирисали на ра-
кију. Вук је, наиме, знајући да га се дете 
боји, тражио од газдарице да га деведе и 
стављао у крило не би ли се ослободио тог 

страха. Вук је седео за великим храстовим 
столом, поклоном митрополита Страти-
мировића, за којим су и многи после њега 
седели, имао своју столицу и чашу из које 
је пио ракију. 

Док се школовао у Вишој реалној шко-
ли у Панчеву Јован је упознао Михајла 
Пупина и Уроша Предића. Док за овог пр-
вог није сигурно да је свраћао у „тројку“ 
код свог познаника Јована, али се поузда-

но зна да је био у Карловцима 
када су преношени посмртни 
остаци Бранка Радичевића 
из Беча на Стражилово 1883, 
Урош Предић је био чест гост 
у тој кући. Након школовања у 
Панчеву с Предићем се Јован су-
сретао и у Бечу у ком је студирао 
на Високој техничкој школи. По 
Јовановом прекиду школовања 
и повратку у Карловце, чувани 
сликар је посећивао свог дру-
га, који је имао песничког дара 
и био активни члан Српског 
академског друштва „Зора“, 

нарочито у време осликавања дворске и 
капеле породице архитекте Владимира 
Николића на Чератском гробљу који је 
такође залазио у ову кућу. 

„У нашу кућу је приман свесрдно, 
указивана му је највећа пажња од стране 
мојих родитеља, мојих сестара и мене. 
Браћа су нам била на студијама, па се не 
сећам да ли су и они бар понекад прису-
ствовали разговорима са чика Урошем, 
како смо га моје сестре и ја звале. Као 
да га сад гледам за великим храстовим 

столом мајке Ривичанке за ручком или 
вечером, које је наша мати најбрижљивије 
припремала, погађајући префињен укус 
нашега госта који је био у потпуном скла-
ду са целом његовом појавом, кретањима, 
говором и спољним изгледом“, забележи-
ла је делић сећања на Уроша Предића Тео-
дора Петровић. Током једног од боравака 
Предић је насликао портрет Теодориног 
оца. Било је то 1906. 

Нажалост, кућа памти и трагедије које 
су задесиле породицу. Почело је у време 
Првог светског рата када је несрећним 
случајем купајући се у Дунаву 1915. на-
страдао један од синова Јована Симеони-
вића Чокића - Коста. Наставило се у Дру-
гом рату када су друга два сина - Стеван 
адвокат и лекар Јосиф убијени. Први је 
страдао 1941. године у логору Јадовну, а 
други 1944. у Јасеновцу. 

Кућу је после рата настанила једна од 
Јованових кћери Ксенија, у то време по-
ред Теодоре једина жива од њих четири 
кћери (Милена, Јованка, Ксенија и Тео-
дора). 

У приземљу се неко време пре Тео-
дориног рођења налазила брашнара, па 
трговина мешовитом робом, спомиње се 
да је била и Загоричина књижара. У но-
вије време ту ради гостиона која не мења 
име децанијама, али власнике да, „Четири 
лава“ и берберница, а последњих година 
и киоск. На спрату, који је био центар су-
срета интелигенције 19. века, нажалост, 
од пожара пре неколико година нико не 
живи. Каква  судбина чека овако удешену 
рококо даму, остаје да се види.
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Видиковац од уторка, 15. новембра затворен је за 
посетиоце. Реч је о редовном затварању током зиме 
како би се избегло евентуално повређивање посетила-
ца у случају снега и леда. Објекат ће бити ван функ-
ције до 15. марта. 

У истом интервалу, од 15. новембра до 15. марта 
неће тећи ни вода с чесме „Четири лава“ да не би 
дошло до мржњења и могућих оштећења због тога. 

Из Општинске управе поручују да ће се сваки 
улазак на видиковац у наредном четворомесечном 
периоду док траје забрана сматрати противправним 
и локална самоуправа неће сносити одговорност за 
могућу штету која настане. 

Бастион српске културе 
дуже од два века

Видиковац под кључем до 15. марта

КАРЛОВАЧКА ГИМНАЗИЈА ОБЕЛЕЖИЛА 231 ГОДИНУ ПОСТОЈАЊА 

ОД ПОЛОВИНЕ НОВЕМБРА

С вечаном академијом посвећеној 
стогодишњици рођења Дејана 
Медаковића и Борислава Ми-

хајловића Михиза, двојице некадашњих 
ђака Карловачке гимназије, који су дали 

значајан допринос српској култури, и 
веку од оснивања спомен-библиотеке, те 
460-годишњици изласка из штампе Чет-
воројеванђеља из Мркшине цркве које 
се чува у чувеној библиотеци најстарије 
српске гимназије, та школа од посебног 
интереса за Републику Србију 1. новембра 
обележила је 231 годину постојања. 

Директор Карловачке гимназије Бран-
ко Стојков је нагласио да је 2022, година 
повратка у редовне школске активности. 
Обележили су је многобројни успеси уче-
ника на државним и другим такмичењима 
из српског језика и књижевности као и 
из страних језика. Посебно је истакао ре-
зултате које је постигла ђак генерације, 
Данијела Миленковић освајањем награда 

на државним надметањима из српског 
и немачког језика. Миленковићева је, 
како је рекао Стојков, серију признања 
крунисала наградом Матице српске која 
се додељује најбљим ученицима и сту-

дентима. Подсетио је и на успех Марка 
Пауновића постигнут у финалу светског 
Хипо такмичења из енглеског језика, који 
је најбољи резултат до сада остварен на 
том надметању. 

Низ ђачких успеха и активности који 
су реализовани ове године у школи, али 
и подсећање на поменуту двојицу знаме-
нитих ученика, директор Стојков завршио 
је одломком из књиге Дејана Медаковића, 
којим је тај великан српског барока, ци-
тирајући једног од директора школе, Ра-
дивоја Врховца, истакао колико се воли 
Карловачка гимназија. 

Ове године част да беседи на свеча-
ној академији поводом Дана школе, што 
је традиција у Карловачкој гимназији, 

припала је педагогу Нади Илић, нека-
дашњем ђаку, која је нагласила да „Кар-
ловачка гимназија као бастион српске 
културе више од два века стоји на бра-
нику културне и верске заоставштине 
српског народа у коме сваки некадашњи 
и садашњи ученик ‘Претећи сунцу дере 
кроз облак’ и даје свој допринос који се 
огледа и вреднује у јединству различито-
сти и индивидуалности“.

-Људи чине институције, људи чине 
културу, државу и нацију, они који су 
прошли или остали у Гимназији утисну-
ли су неизбрисив траг и утрли пут новим 
нараштајима олакшавајући им често и 
трновит пут, а истовремено баштинећи 
високе стандарде – између осталог рекла 
је у беседи Нада Илић.

На део имена оних који су се школо-
вали у Карловачкој гимназији подсетио 
је и министар просвете Републике Србије 
Бранко Ружић, обраћајући се на свечаној 
академији, рекавши да нема боље препо-
руке за школу од тога. 
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КАРЛОВАЧКА БОГОСЛОВИЈА ПРОСЛАВИЛА СВОГ ЗАШТИТНИКА

Вредним даровима награђен успех 
и залагање ђака

Седмица дечјег пријатељства Србије и Ирана
ОДЈЕЦИ „МУЛТИМОСТ ФЕСТА“

Д евет дана након Карловачке 
гимназије и Богословија Светог 
Арсенија прославила је 228 го-

дина од оснивања и свог заштитника, чије 
име носи. Прослава је отпочела бденијем 
уочи празника, настављена 10. новембра 
када се празнује други српски архиепи-
скоп, заштитник школе литургијом у Са-
борној цркви да би на крају била круни-
сана академијом у свечаној сали школе. 

 Та својеврсна духовна смотра, како ју 
је назвао ректор Карловачке богословије 
протојереј-ставрофор Јован Милановић, 
била је прилика као и увек до сада за ис-
казивање ђачких талената и 
достигнућа, али и при-
сећање на значајне 
ученике и профе-
соре училишта 
који чине исто-
рију школе, 
тог храма на-
уке и знања 
који су својим 
трудом и за-
лагањем и 
животом обе-
лежили једно 
време, као и оне 
који су напустили 
овај свет.

Специфичност про-
грама за школску славу у 
Карловачкој богословији 
јесте награђивање ђака 
при чему до изражаја долази наклоност 
појединаца према училишту. Оно се огле-
да у давању прилога за награде, што је 
пракса која се преноси с генерације на 
генерацију, а круг дародаваца се из године 
у годину шири. 

Најбољи ђак Богословије ове године 
је ученик петог разреда Миле Папић 
који је и носилац Плакете патријарха Јо-
сифа Рајачића и златника, дар Љиљане 

Јеремић, Рајачиће-
вог потомка. Чу-
вена награда, 
која је на из-

вестан начин 
симбол Кар-

ловачке бого-
словије, „Чисто 

срце“, овог пута 
отишла је у руке Да-
нила Јефтимира, та-
кође ученика завршног 
разреда Богословије. 
Специјална награда епси-

копа сремског Василија за те-
матски рад припала је Јовану 
Стругару, ученику петог раз-
реда, прва његовом другу из 
разреда Свјетлану Тривунчевићу, друга 
Димитрију Николићу, а трећа Милану 
Пајкановићу из четвртог разреда. Утеш-
не награде за тематске радове отишле су 
у руке преосталим ауторима, а награђен 

је по обичају и нарочито 
исказан труд богослова 

у обављању разноврс-
них обавеза у школи 
и цркви.

Неизоставан 
део академије 
поводом Светог 
Арсенија јесте 
празнична беседа 

о светитељу коју 
изговара неко од 

професра приправ-
ника, а то је сада био 

Ненад Стојановић. У му-
зичком делу наступио 
је богословски хор под 
управом Миле Радо-

нић, етно-група коју чине богослови и 
ученице Карловачке гимназије, а као гост 
наступио је градски тамбурашки оркестар 
„Бранко Радичевић“ из Руме којим руко-
води Смиљана Јанчић. 

Уоквиру „Седмице дечјег пријатељства Србије и Ирана“ 
ђаци Основне школе „23. октобар“ у Сремским Карловци-

ма присуствовали су 2. новембра луткарској представи „Свет-
лост“ у извођењу професионалне позоришне трупе „Дечје по-
етско позориште“ (Poetic Children Theatrе) из Техерана, која је 
настала према причи чувеног иранског песника Румија. Након 
представе, детаљније су упознали и традиционалне иранске лут-
ке, а затим учествовали на радионици цртања и израде лутака 
од пластелина.

Тај позоришни угођај који су им приредили уметници из 
Ирана продукт је Трећег међународног фестивала анимираног 
филма деце и младих „МултиМост фест”, првог тог типа у Војво-
дини, чији један од циљева јесте повезивање и изградња мостова 
између институција, појединаца и организација.

Данило Јефтимир

Миле Папић
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НА МЕЂУНАРОДНОМ ФЕСТИВАЛУ „BYZANFEST” У МЕЛБУРНУ  

Јакову Попову награда за најбољи 
кратки анимирани филм

У размаку од четири године мла-
ди карловачки стваралац на пољу 
седме уметности Јаков Попов два 

пута је добитник највишег признања за 
најбољи кратки анимирани филм „BEST 
ANIMATION FOR SHORT-FILM” (https://
www.byzanfest.com/awards). 

На недавно завршеном Међународном 
филмском фестивалу посвећеном право-
славном филму, „ByzanFest” у Мелбурну 
у Аустралији, Јаков је освојио Награду за 
најбољи кратки анимирани филм „Алек-
сандар Невски”.

„Александар Невски” је ауторски филм 
у којем Јаков потписује режију, анима-
цију, дизајн ликова, монтажу и израду 
звучних ефеката. Филм траје 7 минута и 
у његову израду Јаков је уложио годину 
дана рада. Израђен је у техници стоп-мо-
ушн анимације - анимација пластелина, 

као и већина Јаковљевих филмова. Филм 
је рађен за потребе Сверуског дечијег кон-
курса „Заступници земље Руске – Завири-
мо у историју заједно”.

– Будући да сам филм радио у зав-
ршној години средње школе, потрудио 
сам се да у њега уложим 
велики рад, како би филм 
могао приказати као ре-
ференцу за упис на Ака-
демију уметности – каже 
Јаков, сада студент прве 
године смера Анимација и 
визуелни ефекти Академије 
уметности у Новом Саду. – 
Филм обрађује ванвремен-
ску тему о борби за истину и правду, које 
морају победити без обзира на снагу про-
тивника, а Александар Невски је истакну-
ти борац за наведене вредности.

Овај осамнаестогодишњи момак ани-
мацијом се интензивније бави већ осам 
година заједно са својом седмочланом по-
родицом након израде првог самосталног 
анимираг филма „Легенда о божићном 
дрвету”, када су почели да реализију раз-
не филмске пројекте, у име породичног 
„Студија ДОМ”. 

-Наш студио се бави израдом аними-
раних филмова за децу и младе и укључи-
вањем истих у игру звану анимација, кроз 
креативне радионице које 
држимо, и уз помоћ којих 
и ми учимо. Данас наш 
студио има за собом триде-
сетак анимираних филмо-
ва. Уписао сам Академију 
уметности у Новом Саду, 

и моја очекивања су више 
него испуњена. До сада сам учио кроз 
праксу и уз подршку ментора, драго ми је 
што сада имам прилику да на Академији 

сагледам филм из шире перспективе кроз 
различите стручне курсеве – каже Јаков.

Поред награде на фестивалу 
„ByzanFest”, филм „Александар Невски” 
је у мају добио и награду „Златни Витез” 
на Међународном филмском форуму 
Златни витез у Русији и прву награду за 
анимацију на Међународном омладин-
ском филмском фестивалу „Свет Миру”, 
такође у Русији.

Први пут на овом фестивалу Јаков је 
добио награду 2019. за филм „Престо 
Светог Саве”, који је израђен у продук-
цији Студија ДОМ из Сремских Карлова-
ца и Центра „Свети Ћирило и Методије” 
из Љубљане.

 Ове године на Бизанфесту филмови 
из Србије су имали велики успех. Поред 
Јаковљевог филма, „Света Петка - Крст 
у пустињи” Хаџи Александра Ђуровића 
освојио је награду за најбољи играни 
филм, за режију и фотографију. 

Награђени филм Јакова Попова 
може се погледати на сајту Студа Дом 
studiodom.org.rs. 

Уписао сам Академију уметности у 
Новом Саду, и моја очекивања су више 
него испуњена. До сада сам учио кроз 
праксу и уз подршку ментора, драго 
ми је што сада имам прилику да на 
Академији сагледам филм из шире 

перспективе кроз различите стручне 
курсеве

Први пут на овом фестивалу Јаков је 
добио награду 2019. за филм „Престо 

Светог Саве”, који је израђен у 
продукцији Студија ДОМ из Сремских 
Карловаца и Центра „Свети Ћирило и 

Методије” из Љубљане



Другу годину заредом Црвени крст 
Сремских Карловаца учествује у 

акцији компаније „Лидл“ Србија и Црве-
ног крста Србије „Мала дела су велика 
ствар“. У оквиру ове акције ће потрошачи 
у 65 „Лидл“ продавница моћи да донирају 
препоручене и обележене намирнице које 
недостају корисницама услуга Црвеног 
крста Србије.

Потрошачи ће у распону од три сед-
мице, од 21. новембра до 11. децембра,  
након куповине означених производа 
попут основних намирница и производа 
за кућну и личну хигијену - пиринча, те-
стенине, конзерве воћа и поврћа и дру-
гих, у било којој од „Лидл“ продавница 
и њиховог одлагања у посебном делу иза 
каса, директно помагати социјално нају-
гроженије слојеве становништва.

Ова пракса је прошле године резул-
тирала са чак 25 тона прикупљених на-
мирница које су помогле више од 11.000 
појединаца у Србији.

У „Лидл” продавници на Булевару 
Војводе Степе 2 у Новом Саду прикупљаће 
се намирнице за угрожено становништво 
у Сремским Карловцима.

Црвени крст и ове године организује 
традиционалну акцију „Један пакетић 
пуно љубави“ за децу која се хране у 
Народној кухињи. Храну и слаткише за 
пакетиће треба донети од 7 до 11 сати, 
у Дом Црвеног крста у Пупиновој 16, до 
20. децембра.
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Преглед уметничке 
сцене 14 држава 

ИЗЛОЖБА МАЛОГ ФОРМАТА У ГАЛЕРИЈИ 
СОКОЛСКОГ ДОМА 

Прикупља се 
храна за угрожене 

Карловчане

У ЛИДЛУ У ВОЈВОДЕ СТЕПЕ 
2 У НОВОМ САДУ 

И зложба малог формата „Импре-
сије”, друга по реду, у Соколском 
дому у Сремским Карловцима, у 

организацији Ликовног удружења „Кар-
ловачка цртачка школа“, Удружења неза-
висних уметника Нови Сад и уз подршку 
часописа УПС (Уметност пре свега), от-
ворена 28. новембра, љубитељима ликов-
не уметности понудила је ужитак у виду 
97 изложених дела, која је потписало 55 
уметника из 14 земаља. Цртеж, слика, 
графика и фотографија технике су које 
су заступљене на радовима.

Међународни жири, који су чинили 
Кристина Ћалар и Сафет Бегић из БиХ, 
Слађана Матић Трстењак из Словеније и 

Андреа Милојевић из Србије одлучио је 
да додели три награде и четири похвале.

Прва награда је припала Милану Крај-
новићу из БиХ за графику, друга Давиду 
Александру Васерману из Немачке за 
фотографију, а трећа Љиљани Недељков 
из Србије за слику. Мајка Докудовиц из 
Пољске, Никола Павловић из Србије, 

Стефан Бошкоћевич и Мирослав Ста-
кић из БиХ похваљени су за своје радове. 
Добитници прве три награде су били на 
отварању, што није увек случај, као и де-
сетак уметника и излагача, те око стотину 
посетилаца. Др Угљеша Цолић, један од 
организатора, напомиње да су програми 
у галерији Соколског дома увек добро по-
сећени, али број посетилаца те вечери је 
надмашио све досадашње. 

– Утисак публике и жирија, што се 
тиче радова, јесте да је изложба најква-
литетнија до сада. Мислим да је то што 
се ова изложба одржава две године за-
редом у Карловцима изузетно значајно 
због овдашње културно-уметничке сцене, 

пресека ликовног 
стваралаштва, и 
што публика има 
прилику да види 
радове ствара-
лаца из великог 
броја држава. 
Поносни смо на 
чињеницу да је 
због ње у Карлов-
це дошао велики 
број људи из Ср-
бије и иностран-
ства – рекао је 
Угљеша Цолић. 

П о р е д  д о -
маћина на отва-
рању је говорила 
и Андреа Ми-
лојевић истори-

чарка уметности и члан жирија. Изложба 
је имала интерактивни карактер. Уметни-
ци су се представљали, а онда су уследила 
питања упућена њима.

Саксофониста Никола Милорадовић 
је био задужен за музички део програма. 
Поставку ће публика моћи да погледа две 
седмице након отварања. 

НА ШЕСТ АРТЕСКИХ 
БУНАРА

Исправна вода 
Артески бунари код железнич-
ке станице, у Улици митрополи-
та Стратимировића 134, у Браће 
Дејановић 5, у дворишту Музеја 
у Улици патријарха Рајачића 16, 
Карађорђевој 12 и Београдској 2 
су исправни и вода може да се ко-
ристи за пиће. То су показали ре-
зултати анализа квалитета воде у 
Институту за јавно здравље Војво-
дине у ком су обављене по налогу 
надлежних из Општинске управе.

Црвени крст и ове године организује 
традиционалну акцију „Један пакетић 

пуно љубави“ за децу која се хране у 
Народној кухињи. Храну и слаткише 
за пакетиће треба донети од 7 до 11 

сати, у Дом Црвеног крста у Пупиновој 
16, до 20. децембра
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Шест медаља за крај
ОРИЈЕНТИРЦИ У МАКЕДОНИЈИ СТАВИЛИ ТАЧКУ НА СЕЗОНУ 

IN MEMORIAM

СРЂАН ИЛИЋ
(12. 8. 1934 – 9. 11. 2022)СРЂАН ИЛИЋСРЂАН ИЛИЋСРЂАН ИЛИЋСРЂАН ИЛИЋ
(12. 8. 1934 – 9. 11. 2022)СРЂАН ИЛИЋ(12. 8. 1934 – 9. 11. 2022)

Н а најлепши начин су 
оријентирци клуба 
„Стражилово“ завршили 

сезону. 

После одрађених трка у Ср-
бији, Карловчани су се упутили 
у Северну Македонију, код 
пријатеља из ОК „Златоврв“ који 
су организовали тродневни до-
гађај, од 11. до 13. новембра, 
Меморијал „Пеце Атанасоски“ 
на теренима око Прилепа.

 Да не хају за то одакле 
су им конкуренти, чланови 
„Стражилова“ и сада су по-
тврдили јер су уз учеснике 
из Бугарске, Велике Брита-
није, Турске, Норвешке и 
земље домаћина, успели да 
освоје шест медаља. Утис-
ци Карловчана дуго се нису 
слегли, а јединствени терени 
око Прилепа, каквих код нас 
нема, учинили су их искус-
нијим за наредне трке. 

У елитној трци бронзу је 
обезбедио Јанко Живков. 
Кадет Давид Петровић узео 
је сребро, као и пионир Лука 
Селић. 

Дуња Чанчаревић је 
убедљиво била најбоља у 
конкуренцији пионирки, док 
се златом окитио и Стефан 
Чанчаревић у дечјој трци. 

Сребро је у Карловце до-
нео и Петар Шарић у вете-
ранској категорији. 

У елитној трци бронзу је 
обезбедио Јанко Живков. Кадет 
Давид Петровић узео је сребро, 

као и пионир Лука Селић. 
Дуња Чанчаревић је убедљиво 
била најбоља у конкуренцији 

пионирки, док се златом 
окитио и Стефан Чанчаревић 

у дечјој трци. Сребро је у 
Карловце донео и Петар Шарић 

у ветеранској категорији

Давид Петровић

Ф
от

о:
 О

С
Б

С рђан Илић, некадашњи од-
бојкаш и тренер, професор и 
добитник националног спорт-

ског признања, преминуо је после 
краће болести у 89. години.

Рођен је у Сремским Карловцима, 
где је 1949. почео да игра одбојку у ОК 
„Стражилово”. Поред овог спорта, ба-
вио се и гимнастиком, фудбалом и ру-
кометом. За Војводину из Новог Сада 
одбојку је играо 1955. године. 

Завршио је Средњу Фискултурну 
школу у Новом Саду, а затим Вишу 
педагошку школу и Факултет физичке 
културе и магистеријум.

У Заводу за физичку културу Војво-
дине радио је 12 година до 1991. и 
написао је један научни рад, две мо-
нографије, 19 приручника за одбојку, 
74 прилога и стручних часописа и сце-
нарио за филм „Физичка и техничка 
припрема одбојкаша”. 

У Центру за Физичко васпитање сту-
дената радио је као виши предавач, а у 
исто време је предавао на Вишој тре-
нерској школи при Факултету за спорт 
и физичко васпитање у Београду.  

Илић је тренирао одбојкашице 
„Партизана“ из Сремских Карловаца 

од 1955. до 1979. године, а затим и 
од 1999. до 2003. Током 1958. био је 
тренер одбојкаша „Јединства“ из Ста-
ре Пазове. Био је тренер и председник 
Стручне комисије ОК „Војводина“ из 
Новог Сада од 1979. до 1997. године, 
као и један од оснивача ОК „НС Волеј 
Тим” из тог града 2006.

Четири године био први тренер 
женске јуниорске репрезентације Ју-
гославије и годину дана на челу мушке 
сениорске репрезентације Либије. Као 
тренер мушке репрезентације Југосла-
вије у седећој одбојци од 1987. до 1990. 
освојио је бронзу на Светском првен-
ству 1990, за шта је добио национално 
спортско признање, затим сребро на 
Европском првенству 1987. и четвр-
то место на Параолимпијским играма 
1988. После 55 година тренерског ста-
жа спортску каријеру је завршио 2010. 

Добитник је бројних награда и 
признања, међу којима су Орден рада 
са сребрним венцем, награда „Јован 
Микић Спартак“, плакета заслужног 
педагога СОФК Војводине, Октобарска 
награда Новог Сада и Награда Срем-
ских Каловаца, Плакета Одбојкаш-
ког савеза Војводине, Плакета града 

Сремских Карловаца и Златна плакета 
Одбојкашког савеза Србије.

Сахрањен је на Чератском гробљу у 
Сремским Карловцима.
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Малешевић првак 
Војводине

КАРАТИСТИ „ИМПУЛСА“ ОСВОЈИЛИ ШЕСТ МЕДАЉА НА ПОЧЕТКУ СЕЗОНЕ 

В ећ на почетку сезоне 
чланови Карате клуба 
„Импулс“ из Сремских 

Карловаца показали су да ће 
такмичарска година бити бе-
рићетна. 

Ученици тренера 
Лане Јовановић на-
правили су прве 
успешне кораке и 
најавили да ће ри-
зница одличја бити 
још богатија. 

Никола Малеше-
вић је пробио лед 
освојивши зла-
то на Првенству 
Војводине одржа-
ном у септембру у 
Новом Бечеју. У првој 
сезони као јуниор Нико-
ла је до титуле дошао у 
категорији –76 килогра-
ма и тиме је обезбедио 
пласман на државни 
шампионат, као и по-
зив у репрезентацију 
Србије, која се у октобру 
такмичила на Балкан-
ском првенству у Бару. 
Малешевић је раније и 
у млађим категорија-
ма учествовао на Бал-
канијади, а иако сада 
није успео да се домо-
гне одличја, показао је 
да ће подједнако добар 

бити и у јуниорској конкуренцији, а 
сезона је тек почела. 

Импулсовци су били успешни и на 
Купу Војводине за млађе категорије 
на ком су се окитили са пет медаља. 

Узели су два злата, једно сребро и 
две бронзе. Најсјајније одличје 

нашло се око врата Искре 
Капуран, која је била нај-

боља у кате пиониркама 
2012. годиште (Д класа) 

и Немање Мирчетића 
који је био без прем-
ца у борби пионира 
у категорији +50 кг. 
Сребро је освојио Ни-

кола Поповић – кате 
пионири 2012. годиште 

(Ц класа), а бронзе су 
припале Кристијану Радо-

сављевићу (2013) и Вуку Дми-
тровићу (2014) у кате полетар-
ци, Д класа. 

Освајачи медаља изборили 
су директан пласман на Куп 
Србије који је 26. новембра 
одржан у Чачку. Тамо су се 
такмичили Искра Капуран, 
Вук Димитријевић, Никола 
Поповић и Ивана Поповић 
(женске наде, апсолутни 

ниво). У јакој конкурен-
цији нису успели да дођу до 
одличја, али су имали лепу 
прилику да стекну вредно ис-
куство представљајући Кар-
ловце на републичкој смотри. 

Искра Капуран

Немања Мирчетић

Никола Поповић Кристијан Радосављевић Вук Дмитровић

Никола Малешевић

Војводине
ећ на почетку сезоне 
чланови Карате клуба 
„Импулс“ из Сремских 

Карловаца показали су да ће 
такмичарска година бити бе-

Ученици тренера 
Лане Јовановић на-

зница одличја бити 

Никола Малеше-

ном у септембру у 
Новом Бечеју. У првој 
сезони као јуниор Нико-
ла је до титуле дошао у 
категорији –76 килогра-
ма и тиме је обезбедио 
пласман на државни 
шампионат, као и по-
зив у репрезентацију 
Србије, која се у октобру 
такмичила на Балкан-
ском првенству у Бару. 
Малешевић је раније и 
у млађим категорија-
ма учествовао на Бал-
канијади, а иако сада 
није успео да се домо-
гне одличја, показао је 

бити и у јуниорској конкуренцији, а 
сезона је тек почела. 

Импулсовци су били успешни и на 
Купу Војводине за млађе категорије 
на ком су се окитили са пет медаља. 

Узели су два злата, једно сребро и 
две бронзе. Најсјајније одличје 

нашло се око врата Искре 
Капуран, која је била нај-

боља у кате пиониркама 
2012. годиште (Д класа) 

и Немање Мирчетића 
који је био без прем-

кола Поповић – кате 
пионири 2012. годиште 

(Ц класа), а бронзе су 
припале Кристијану Радо-

сављевићу (2013) и Вуку Дми-
тровићу (2014) у кате полетар-
ци, Д класа. 

Освајачи медаља изборили 
су директан пласман на Куп 
Србије који је 26. новембра 
одржан у Чачку. Тамо су се 
такмичили Искра Капуран, 
Вук Димитријевић, Никола 
Поповић и Ивана Поповић 
(женске наде, апсолутни 

ниво). У јакој конкурен-
цији нису успели да дођу до 
одличја, али су имали лепу 
прилику да стекну вредно ис-
куство представљајући Кар-

Срану риремила Крисина Буарски
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ВИТАЛНИ ПОДАЦИ (од 27. октобра до 29. новембра)

РОЂЕНИ: Александар Бељин (29. октобар) – Савке и Николе Бељина, Сара Бабић (5. новембар) – Маје и Бранка 
Бабића, Тодор Крњајић (5. новембар) – Татјане и Горана Крњајића, Анастасија и Теодора Пјевац (10. новембар) – 
Јелене и Душка Пјевца, Василије Лукић (10. новембар) – Наташе и Немање Лукића, Вања Достичић (17. новембар) 
– Драгане Кљајић и Ненада Достичића, Мања и Андреа Бакајин (17. новембар) – Љиљане Симић и Ненада Бакајина,  
Дивна и Данка Босанкић (24. новембар) – Данијеле и Владимира Босанкића.

УМРЛИ: Марко Стојков (1984), Стана Контић (1940), Гордана Јовановић (1937) и Бреда Цветић (1945).

Александар Бељин Василије Лукић

НА ХУМАНИТАРНОМ БАЗАРУ У НОВЕМБРУ

Карловчани дали допринос за 
Маријино лечење

Н а Хуманитарном базару за Марију Јеликић, одржаном 
11. новембра, сакупљено је 60.940 динара. Са 20.400 
динара прикупљених током претходних недељу и по 

дана на основу уплата и лицитација, за Маријино лечење у Ка-
ровцима прибављено је  84.140 динара. 

Реч је о  још једном у низу базараа те врсте у  организацији 
Фејсбук групе Хуманитарни базар Сремски Карловци ОНЛАЈН  
који је основан како би био на услузи онима којима је помоћ 
преко потрена без обзира одакле су. Марија Јеликић (2002) је 
рођена у 35. недељи као здраво дете, али услед неодговарајуће 
терапије упада у анафилактички шок који је изазвао обилна 
крварења у мозгу, од којих и данас има трајне последице. Сада јој 
је хитно потребна операција кичме на једној клиници у Турској. 

Како кажу организаторке, Ивана Белић, која је за свој хумани-
тарни рад награђена ове године наградом Сремских Карловаца 
и Снежане Шварц Јанић, базар ће остати упамћен по томе што 
је Бора Станојевић,  коме је такође потребна помоћ ради лечења 
дошао да подржи Марију доневши новчани прилог. 

Сладећи базар, 11. децембра у центру Карловаца биће по-
свећен сакупљању пара за лечење Хелене Кадрију (2018), којој је 
дијагностикована церебрална парализа и хипотонија. Новац  јој 
је потребан за специјалистичке и контролне прегледе, генетич-
ка испитивања, операцију страбизма, за логопедске третмане, 
физикалне и остале терапије. 

За месец дана три пара близанаца
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• Полиција: 881-722
• Ватрогасци: 881-628
• Дома здравља – Диспанзер за 

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

sremskikarlovci41222@benu.rs
• Пошта: 4807-093
• Туристичка организација: 883-855
• Градски музеј: 881-637
• Музеј пчеларства: 881-071
• Архив САНУ: 881-757
• Основна школа: 881-639
• Карловачка гимназија: 881-777
• Богословија „Свети Арсеније”: 

882-366
• Вртић „Коцкица“: 881-222, 

predskolskaustanovanovisad@gmail.
com

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

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

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

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

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

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

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

• Национална служба за 
запошљавање: 882-077

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

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

• Пријава сахране: 064/824-9046

• Централа: 685-3001
• Пријемна канцеларија: 685-3073
• Матичар: 685-3074
• Одељење за просторно планирање, 

урбанизам и имовинско правне 
послове: 685-3060

• Одељење за комунално стамбене 
послове, инспекцијске послове и 

заштиту животне средине: 685-3082
• Одељење за финансије и буџет: 
• 685-3009, 685-3043
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• Општинско правобранилаштво: 

685-3093

ОПШТИНСКА АДМИНИСТРАЦИЈА

РАДНИ ДАН

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

Линија 61
За Нови Сад  Из Новог Сада
4.05ОЦ, 5.30, 5.55ЦКР  1.50, 5.20, 6.10, 6.45
6.20, 6.30Ђ, 6.50  6.55ДЈЦ, 7.50, 8.10
7.25, 7.30ЦЂ, 8.30  9.10, 9.30, 10.30 
8. 50, 9.50, 10.10  11.30, 12.05, 12.45
11.10, 12.10, 12.50  12.55, 13.30, 14.25
13.35, 13.40, 14.10  15.10, 16.10, 17.15
15.10, 16.55, 17.55  18.15, 18.55, 19.40
19.35КД, 22.15, 23.35  20.35, 21.40

Линија 62 
За Нови Сад  Из Новог Сада
4.45КВГ, 5.20, 6.10  4.45, 5.30, 6.05
6.50, 7.30, 8.10  6.50, 7.30, 8.50
9.30, 10.50, 11.30  10.10, 10.50,11.50
12.35, 12.55Ђ, 13.30  12.15Ђ, 12.40, 13.20
14.05, 14.45, 15  14.05, 14.15, 14.40
15. 30, 16КВГ, 16.10  15.15, 15.30, 15.45
16. 30, 17.20КВГ, 18.10  16.35КВГ, 17.30, 17.55КВГ
18.40КВГ, 19.05, 19.55  18.25, 19.15, 20.15
20.55КВГ, 21.40, 23.25  21, 22.45

СУБОТА

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

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

НЕДЕЉА

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

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



Фото: Олга Рабреновић


