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Усвојен буџет „тежак“ 
601.808.460 динара

НА ПОСЛЕДЊОЈ СЕДНИЦИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ У 2022. ГОДИНИ 

О дборници Скупштине општине 
Сремски Карловци претпо-
следњег дана 2022. године усвоји-

ли су Одлуку о буџету за 2023. по којој би 
требало да се догодине у општинску касу 
слије 601.808.460 динара. Креатори 

општинског буџета предвидели су приход 
у висини од 429.385.000 динара, који се 
састоји од општих прихода и примања 
буџета и ненаменских трансфера од дру-
гих нивоа власти. Од осталих  172.423.460 
динара прихода, рачуна се на 100, 5 ми-

лиона наменских трансфера од других 
нивоа власти, примања од продаје нефи-
нансијске имовине у висини од 5, 5 ми-
лиона динара, те неутрошених  3.432.041 
динара донације, помоћи и трансфера из 
ранијих година, као и на неутрошене паре 
с виших нивоа власти у износу од 
62.991.419 динара.

Приходи од пореза планирани су у из-
носу од 357.810.000 динара. Највише се 
очекује од наплате   пореза на доходак, 

добит и капиталне добитке - 242.080.000 
динара, пореза на имовину  - 93,7 мили-
она динара, пореза на добра и услуге - 
18.130.000 динара, док би остали поре-
ски приходи требало да буду 3.900.000 
динара.

Текући ненаменски трансфери од дру-
гих нивоа власти су планирани у износу 
од 36.768.000 динара.  Расходи и издаци 
из буџета за 2023. годину планирани су 
у истом износу као и приходи, а у струк-
тури укупних расхода, највеће учешће 

је трошкова коришћења 
услуга и роба у износу од 
206.990.000 динара. Расхо-
ди за запослене планирани 
су у износу од 83.819.000 
динара.

За Општинско пра-
вобранилаштво планира 
се 3,591.700 динара у 2023, 
што је више него у прет-
ходној години. Више пара 
предвиђа се за развој пољо-

привреде – 6,6 милиона,  а било је 3,5. Да-
вање за културу је повећано за 800.000 ди-
нара па ће износити 5,6 милиона динара, 
док је за информисање увећано за 700.000 
што је 4,2 милиона динара. За спорт је 
предвиђен 4,1 милион, основно обра-
зовање 15 милиона, предшколско 4,3,а 
средње 4,9 милона динара. Издвајање за 
социјалну заштиту је увећано за 2,1 ми-
лион па ће у ту намену бити утрошено 
16,1 милиона динара. За подршку рађању 

и родитељству планирнао је 2,8 милио-
на, а за помоћ угроженом становништву 
три  милиона, што је 300.000 више него у 
години за нама. Већа давања предвиђају 
се и за Туристичку организацију, уместо 
14,4 - 16,4 милиона динара. 

Скупштина је дала сагласност  на нови 
ценовник услуга ЈКП „Белило“. Цене су 
увећане због промена цена на тржишту, 
пре свега како се наводи, због повећања 
минималне цене рада на 230 динара. 
Управљање комуналним отпадом, одржа-
вање чистоће на површинама јавне на-
мене, уређење и одржавање јавних зеле-
них површина, одржавање саобраћајница 
зими, коришћење механизације за пру-
жање комуналних услуга, сахрањивање 
и друге услуге и радови на гробљима су 
услуге које поскупљују. Ова одлука ће се 
примењивати од 1. јануара 2023. године. 

Прихваћена је и Одлука о изради изме-
на и допуна Плана генералне регулације 
Сремских Карловаца. Измене и допуне 
односиће се на катастарску парцелу број 
7928/1 ради стварања планског основа за 
изградњу стамбено-пословног објекта. 
Носилац израде измена и допуна Пла-
на је Одељење за просторно планирање, 
урбанизам и  имовинско-правне послове 
општине Сремски Карловци, а обрађивач  
Јавно предузеће за просторно и урбани-
стичко планирање и пројектовање „Завод 
за урбанизам Војводине“. Измене  Плана 
спроводиће се по скраћеном поступку под 
којим се подразумева да се не организује 
рани јавни увид, као и да се реализује по-
ступак јавног увида у трајању од најмање 
15 дана, у оквиру кога ће се одржати једна 
јавна презентација. Иницијативу за изме-
не покренуло је предузеће „Реалнова“ из 
Београда које има намеру  да гради стам-
бено-пословни објекат од 6.500 метара 
квадратних. Од тога, 1.500 квадратних 
метара предвиђено је за локале у којим 
ће се становницима Карловаца понудити 
могућност снабдевања у продавницама 
реномираних брендова и трговинских 
ланаца. 

Одборници су дали сагласност на  про-
грам  рада Туристичке организације и ЈКП 
„Белило“ у 2023. Усвојили су одлуку о так-
си превозу и лимо сервису као и предлог 
кадровског плана за Општинску управу и 
Општинско правобранилаштво. 

Скупштина је дала сагласност  на 
нови ценовник услуга ЈКП „Белило“. 
Цене су увећане због промена цена на 
тржишту, пре свега како се наводи, 

због повећања минималне цене рада на 
230 динара

Иницијативу за измене Плана покренуло је предузеће 
„Реалнова“ из Београда које има намеру  да гради 

стамбено-пословни објекат од 6.500 метара 
квадратних. Од тога, 1.500 квадратних метара  

предвиђено је за локале у којим ће се становницима 
Карловаца понудити могућност снабдевања у 

продавницама реномираних брендова и трговинских 
ланаца
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П рема првим резултатима пописа 
становништва, домаћинстава и 
станова, који је спроведен од 1. 

до 31. октобра 2022. године, у Сремским 
Карловцима живи 7.925 становника, што 
је за 825 мање у односу на претходни по-
пис из 2011. Први показатељи прошлого-
дишњег пописа говоре да у Карловцима 
има 3.090 домаћинстава и 5.049 станова.

То је други пут заредом да се на попису 
становништва бележи пад броја Карлов-
чана. Први пут је забележен 2011. када је 
евидентирано 8.750 становника, 89 мање 
него на претходном попису из 2002. када 
је достигнут максималан број узимајући 
у обзир пописе почев од 1948. године. До 
те године број суграђана је растао да би 
на наредном попису, 2011. доживео пад, 
не рачунајући благо смањење 1991.

Према првом послератном попису, та-
козваном скраћеном, јер је требало што 
брже прикупити податке о штети насталој 
у току Другог светског рата, обављеном 
1948. године, у Карловцима је живело 
5.350 људи. Пет година касније у окви-
ру првог комплетног послератног попи-
са, евидентирано је 268 грађана више, 

односно 5.618 суграђана. Скок од 772 за-
бележен је 1961. када је било 6.390 попи-
саних. До нешто мањег повећања, од 650, 
долази на следећем попису 1971. године. 
Тада је пописано 7.040 грађана.

На наредном попису 1981. године Кар-
ловци су имали 7.547 становника, 1991. 
за 13 мање, односно 7.534. Значајан скок 
броја становника забележен је 2002. годи-
не. Пре две деценије, тачније на попису 

2002. године било је 8.839 Карловчана 
или за 1.305 више него 1991. Тадашње 
повећање било је последица прилива из-
беглица.

Како кажу у Републичком заводу за 
статистику, први резултати пописа под-
ложни су променама током статистичке 
обраде података. Коначни резултати биће 
публиковани сукцесивно, и то од априла 
2023. до јуна 2024. године.

За десет година 825 Карловчана мање
ПРЕМА ПРЕЛИМИНАРНИМ РЕЗУЛТАТИМА ПОПИСА СТАНОВНИШТВА

Како кажу у Републичком заводу 
за статистику, први резултати 

пописа подложни су променама током 
статистичке обраде података. 

Коначни резултати биће публиковани 
сукцесивно, и то од априла 2023. до 

јуна 2024. године

НА ПРАГУ НОВИ ИНФРАСТРУКТУРНИ ПРОЈЕКАТ

Градиће се водоводна мрежа у Прередовићевој улици
Изградња водоводне мреже у Прерадовићевој улици, од 

Полицијске станице до Београдске улице у Сремским 
Карловцима, следећи је инфраструктурни пројекат, који ће 
локална самоуправа предузети. Како сазнајемо од председ-
ника Oпштине Сремски Карловци Александра Саше Стојке-
чића, јавна набавка је спроведена и потписан уговор. 

- Вредност радова је 15 милиона динара са ПДВ-ом. Гра-
диће се мрежа од Полицијске станице до Београдске улице, 
која је врло значајна због тога што се ту налази пословна зона.  
Надамо се скором почетку радова на парцели коју је купи-
ла компанија „Универекспорт“ с намером да гради продај-
ни објекат. И „Универекспорт“, као и „Јавор“ и „Еурофлекс“ 

који су купили земљиште у тој зони ради градње 
пословних објеката, а у осталом и други будући 
инвеститори по завршетку водовода, моћи ће да 
се прикључе на ту мрежу – каже Стојкечић.

Он напомиње да постоји вероватноћа да се до-
године прибаве паре за реконструкцију водовода у 
Улици  патријарха Рајачића, у делу од Трга Бранка 
Радичевића  до манастира Ваведења Пресвете Бо-
городице, који је планом партерног уређења цен-
тра Сремских Карловаца, предвиђен за пешачку 
зону. У тој деоници у плану је и каблирање, однос-
но уклањање бандера. Ти радови се сматрају при-
премом за капитални пројекат партерног уређења 
карловачког централног језгра. Стојкечић каже да 
је реч о инвестицији која није велика и да се разма-
трају могућности да се можда догодине обезбеде 
паре и крене у реализацију.
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Полaко се мења лице 
Карловаца

ЧЕТИРИ ГОДИНЕ ОБНОВЕ КУЛТРУНО-ИСТОРИЈСКОГ НАСЛЕЂА 

Више од 300 милиона динара По-
крајинска влада уложила је у из-
раду пројектно-техничике доку-

ментације и обнову неколико здања у 
Сремским Карловцима од формирања 
Фонда за обнову културно-историјског 
наслеђа и развој Сремских Карловаца 
2018. године. Захваљујући томе још увек 
је Влада АП Војводине главни финансијер 
свих радова на пољу карловачке култур-
но-историјске баштине, иако је у међувре-
мену на њену иницијативу усвојен и нови 
Закон о обнови културно-историјског на-
слеђа и подстицању развоја Сремских 
Карловаца.

По речима председника карловачке 
општине Александра Саше Стојкечића, 
први новац који је Покрајина издвојила за 
Карловце од тада утрошен је за пројектну 
документацију реконструкције партерног 
уређења центра и 19 фасада приватних 
кућа (на Тргу Бранка Радичевића 3, 4, 11 
и 15, у улицама Патријарха Рајачића 2, 3, 
5, 7, 8, 9, 10, 11, 12 и 17 и Митрополита 
Стратимировића 3, 18, 19-21, 22 и 26) и 
израду пројекта комплетне реконструк-
ције Улице браће Анђелић.

- Ако изузмемо израду пројектно-тех-
ничке документације први послови фи-
нансирани из тог фонда почели су 2020. 
године -  каже Стојкечић. -  Те године об-
новљена је спољашњост Саборне цркве и 
започета улична фасада Патријаршијског 
двора. Након тога талас обнове ухватио 
је ритам који траје и данас. Најинтензив-
није се радило те 2020. У међувремену је 
настављена и завршена санација бочних 

фасада Двора, и недавно отпочела обно-
ва дворишне. Из истог фонда плаћена је 
санација крова Богословског семинара, 
фасаде и крова Жупног уреда, као и ре-

конструкција куће оснивача Карловачке 
гимназије Димитрија Анастасијевића Са-
бова у Улици митрополита Стратимиро-
вића 18 и куће на Тргу Бранка Радичевића 

3. Новац који је из Фонда и Управе за ка-
питална улагања АП Војводине издвојен 
од тада за Карловце превазилази финан-
сијске могућности општине. Захваљујући 
томе у току је обнова таквих размера која 
није дуго виђена у Карловцима. 

Средином децембра потписани су уго-
вори за реконструкцију фасаде и кровова 
још две куће на централном градском тргу. 
Реч је о кућама 11 и 15, за које је из Фонда 

издвојено 31,056.418,37 динара. Почетак 
радова на те две фасаде, како каже пред-
седник општине, може да уследи одмах по 
потписивању уговора. Климатски услови 

Подугачак низ објеката
Према подацима из Општине управе, током 2020. и 2021. године завршена 

је обнова западне фасаде Патријаршијског двора и комплетне фасаде Саборне 
цркве Светог оца Николаја, што је коштало 67 милиона динара. За Римокатолики 
жупни уред у Покрајинском фонду издвојено је 18 милиона динара, а за кров 
Богословског семинара 22.332.000 динара. За Сабову кућу одвојено је 18.500.000 
динара, 14 милиона динара за кућу на Тргу Бранка Радичевића 3, а 32 милиона 
за обнову северне и јужне фасаде Патријаршијског двора, мада је накнадно одбо-
рено још пет милиона динара. Са седам милиона динара покрајинских пара, али 
из других извора, финансира се израда пројекта јавног и декоративног осветљења 
Карловаца. Управа за капитална улагања АПВ са 198 милиона динара финансира 
радове у Улици браће Анђелић, који су још увек у току. Новцем из покрајинског 
буџета, са око 30 милиона динара, биће плаћена санација атријума Богословије 
Светог Арсенија која је недавно започета. Близу четири милиона динара коштало 
је уређење спомен-собе односно ризнице у Карловачкој богословији, отворене лане 
у тој школи, што је такође Покрајинска влада преко Секретаријата за привреду и 
туризам финансирала.

Средином децембра потписани су уговори за реконструкцију фасаде и кровова још 
две куће на централном градском тргу. Реч је о кућама 11 и 15, за које је из Фонда 

издвојено 31,056.418,37 динара. Почетак радова на те две фасаде, како каже 
председник општине, може да уследи одмах по потписивању уговора
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у последње време омогућавају и да се то-
ком зиме ради, а одређен део посла може 
и у радионицама да се обавља. То се од-
носи на реконструкцију фасадних украса, 
металних делова, столарске захвате. 

- Очекујемо догодине између 80 и 100 
милиона динара у буџетском фонду за 
Сремске Карловце - каже Стојкечић. - На-
дамо се да ће и Министарство културе  да 
се укључи у финансирање радова. Најве-
роватније ће се догодине обнова фасада 
наставити у Улици патријарха Рајачића. 
План је да се крене с непарне стране и 
да се створи низ обновљених фасада и 
тако добије уређена целина. Ако буде 
пара, исти принцип применили бисмо и 
у Улици митрополита Стратимировића од 
Жупног уреда. 

ЧЕТИРИ ГОДИНЕ ОБНОВЕ КУЛТРУНО-ИСТОРИЈСКОГ НАСЛЕЂА 

Делегација Сремских Карловаца, 
коју су чинили председник 

Скупштине општине Бобан Петковић, 
чланица Општинског већа Сунчица Ми-

линовић и директор Јав-
ног комуналног преду-
зећа „Белило“ Радослав 
Јанковић, од 9. до 11. де-
цембра боравила је у 
Прњавору у Републици 
Српској, и са представни-
цима тамошње локалне 
самоуправе започела ак-
тивности на успостављању сарадње из-
међу две општине.

– Ово је прва посета представника 
Општине Сремски Карловци локалној 
самоуправи у Прњавору – рекао је Бо-
бан Петковић. – Надам се да ћемо овом 
посетом започети плодну сарадњу двеју 
општина, а на крају волео бих и да се 
то евентуално крунише братимљењем.

Петковић је позитивно оценио 
привредну и инфраструктурну раз-
вијеност Општине Прњавор. Указао 
је и на путеве којима се креће развој 

карловачке општине, 
нарочито после усвајња 
Закона о обнови култур-
но-историјског наслеђа 
и подстицању развоја 
Сремских Карловаца. у 
Народној скупштини Ре-
публике Србије и позвао 
представнике Прњавора 
да у скорије време узвра-
те посету.

Председник Скупшти-
не општине Прњавор 
Жељко Симић истакао 
је да су први контакти 

две локалне самоуправе успоставље-
ни захваљујући привредницима из 
Прњавора.

– Ово је наш први званични сусрет и 
разговор о будућој сарадњи. Надам се 
да ћемо убрзо формализовати и дефи-
нисати области друштвеног и привред-
ног живота у којима ће бити успо-
стављена та сарадња – казао је Симић.

Ударени темељи 
сарадње

ДЕЛЕГАЦИЈА ОПШТИНЕ У ПОСЕТИ ПРЊАВАРУ У 
РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ

Бобан Петковић је указао и на путеве којима се 
креће развој карловачке општине, нарочито после 
усвајња Закона о обнови културно-историјског на-

слеђа и подстицању развоја Сремских
Карловаца. у Народној скупштини Републике 
Србије и позвао представнике Прњавора да у 

скорије време узврате посету
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Највише пацијената изнад 70 година
О д отварања пункта новосадског 

Завода за хитну медицинску по-
моћ у Сремским Карловцима 

протекло је две године и као што се оче-
кивало, био је то потез који за здравстве-
ну заштиту локалног становништва пуно 

значи, поготово од како је пре шест месе-
ци викендом у њему почела да ради и 
ургентна екипа. 

По речима директора Завода за хитну 
медицинску помоћ др Богдана Живано-
вића, лане је у Карловцима забележено 
1.156 интервенција, од чега 682 у амбу-
ланти, а 474 на терену. 

- Рачунамо да ће ове године у односу на 
прошлу бити двестотинак интервенција 
више - каже др Живановић напомињући 
да су до децембра евидентиране 794 ин-
тервенције у амбулатни и 489 на терену. 
- Број прегледа у амбуланти је у порасту 
што се не може рећи за изласке на терен 
којих је у 2022. години било петнаестак 
више него лане, што није значајна раз-
лика. Може се чак рећи да је број интер-
венција на терену исти, а да у амбуланти 
расте, што је пракса и на територији града 
Новог Сада. То је резултат наше дугороч-
не кампање коју спроводимо како бисмо, 
између осталог, грађанима објаснили у 
којим случајевима треба звати хитну по-
моћ и када она излази на терен.

Од самог старта карловачки пункт је 
опремљен најсавременијим апаратима и 
уређајима - дефибрилатором, као и ЕКГ 
апаратом за одрасле и децу. Од 1. јуна 
викендом 24 сата у амбуланти дежура 
ургентна екипа, а то значи да за изла-

зак на терен користи санитетско возило 
опремљено за реаговање у хитним слу-
чајевима, којим управља професионални 
возач, па у таквим ситуацијама не мора 
више да се позива тим из Петроварадина. 

- Успели смо да задржимо тај систем 
рада који смо увели током лета када је 

флуктуација туриста велика. Немамо  
пуно интервенција у Карловцима пре 
подне, буде једна до две радним данима. 
Углавном проблеми настају поподне, 
ноћу и викендом. Постојање ургентне 

екипе је омогућило да се у Карловцима 
значајно смањи излазак на интервенцију. 
Дешавало се неколико пута да је било по-
зива за помоћ док је екипа реаговала на 
терену па су долазиле колеге из петро-
варадинског пункта. Било би идеално да 
имамо свакодневно 24 сата ургентну еки-
пу у Карловцима. Међутим, препрека за 
то је недостатак кадрова. Упорно тражимо 
повећање броја запослених и надамо се да 
ће нам ускоро изаћи у сусрет -  напомиње 
Живановић.

У структури пацијената који се об-
раћају за помоћ у Карловцима, највише је 
хроничних болесника и то кардиолошких 

и пулмолошких, као и старијих грађана. 
У око 70 одсто случајева помоћ се пружа 
старијим од 70 година.

У 2022. години је та установа од града 
Новог Сада добила два нова ургентна и 
једно путничко возило, а директор оче-
кује догодине још два санитетска, од којих 
је једно предвиђено за сремску страну.

И даље се саплићу о куће без бројева
Проблем са којим се екипе хитне помоћи у Сремским Карловцима суочавају  

годинама јесу ненумерисане куће што им доста отежава посао. Како каже др 
Богдан Живановић, у ситуацији када треба што пре интервенисати, дешава се да 
колеге на терену не могу да пронађу кућу из које је упућен позив за помоћ. 

- Доста кућа нема бројеве, а и подела је негде крајње чудна. Постоје и случајеви 
да су парни бројеви на погрешној страни улице. То нам је највећи проблем, који 
се мора некако решити - наглашава Живановић.

ДВОГОДИШЊИЦА ПУНКТА ХИТНЕ ПОМОЋИ У КАРЛОВЦИМА

ОБЕЛЕЖИЛИ СВОЈ ДАН: 
Општинска организација инвалида 
рада у Сремским Карловцима обеле-
жила је 10. децембра Међународни дан 
особа с инвалидитетом и Међународни 
дан људских права. 

Том приликом посетила их је чла-
ница Општинског већа за социјалну 
политику Живана Живановић. 

Она је са члановима разговарала о 
проблемима  са којима се сусрећу у 
раду и истакла да ће локална самоу-
права наставити да помаже ту органи-
зацију.
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К онцертом врхунских музичара 
под управом Александра Дуји-
на 23. децембра у свечаној сали 

Карловачке гимназије почела је мани-
фестација „Карловачка божићна иди-
ла”, која ће трајати до 13. јануара. На 
најбољи начин, пробраним, светски 
познатим евергрин композицијама, от-
ворен је фестивал који ће употпунити 
празничну атмосферу Божића и допри-
нети да Карловци изгледају још свеча-
није у том периоду.

Како кажу у Туристичкој организа-
цији, која организује манифестацију,  
Божићна идила дочекаће посетиоце 
са стране, али и домаће становништво 
свечаним белим пагодама, окићеним 
шареним украсима и малим дрвеним 

кућама из којих се шире мириси и укуси хране и пића из ових 
крајева. Величанственост старог градског трга употпуниће праз-
нична светла и музика.

После концерта на самом старту манифестације, уследила су 
још два. Први је одржан 29. децембра у римокатоличкој цркви 
Пресветог Тројства, где је на једним од најстаријих оргуља у 
Војводини свирао Давид Бертран. Други је приређен за дочек 
Нове године у центру. Наступили су бендови „Кило кило банда” 
и “Кец, кец”. 

За Српску нову годину певаће хорови – анасмабл Полифо-
ника, Српски хор Свети Серафим Саровски и Поп хоп радио 
од 20 до 23 сата. Предвиђена је и радионица за децу и одрасле 

„Оживљаваје обичаја”, као и божићни маркет и представе за 
децу. Радионица ће бити 5. јануара у 17 сати у просторијама 
Црквене општине , Трг Бранка Радичевића 7/1, а божићни мар-
кети 5. и 6. јануара од поднева до 17 часова, док ће представе за 
децу бити одигране у 13 сати оба дана у центру. Од 14.30 до 16 
сати на Бадњи дан крај чесме „Четири лава“ наступиће тамбу-
раши, а потом следи вечерње богослужење у Саборној цркви и 
налагање бадњака, као и културно-уметнички програм. 

Највеће богатство није материјално
И председник Скупштине општине Бобан Петковић упу-

тио је честитку суграђанима римокатоличке вероисповести 
поводом Божића: „Свима који Божић славе по Грегоријан-
ском календару срдачно честитам овај празник наде и сим-
бол радости живота. Желим вам много среће, здравља и 
успеха поводом великог празника који нас увек подсети на 
најважније људске вредности. На разумевање, толеранцију, 
несебичност, на то да највеће богатство није материјално, 
већ се огледа у односима између људи и у томе колико смо у 
стању да учинимо једни за друге. Нека вам Божић протекне 
у миру, љубави и слози међу вашим најмилијима“.

Најрадоснији хришћански 
празник у новом руху 

ПОЧЕЛА КАРЛОВАЧКА БОЖИЋНА ИДИЛА

Здравље, успех и свако добро
Председник општине Александар Саша Стојкечић чести-

тао је Божић суграђанима који најрадоснији хришћански 
празник, славе по Грегоријанском календару.

„Нашим суграђанима, упућујем најлепше жеље за 
здравље, успех и свако добро. Слога, сарадња и разумевање 
црквених заједница и припадника свих вероисповести идеал 
су који смо достигли у нашој општини и поносни смо што 
живимо и сарађујемо на бројним пољима. У име грађана 
Сремских Карловаца и у своје лично име, упућујем вам 
срдачне честитке“, наводи се у честитки.
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Рођендански сплет 
народних игара и 

дечјих осмеха

БРАНКОВО КОЛО ПРОСЛАВИЛО 48 ГОДИНА РАДА

„Када дете почне да се бави фолкло-
ром и ухвати за руку друга или другарицу 
поред себе, ствара се 
једна необична веза, 
и то она која почиње 
да прави чаролију у 
њиховим срцима. 
Дете тада улази у 
свет игре која је 
у природи сваког 
живог бића, али 
истовремено улази 
у свет прошлости, у 
свет који је живео и 
постајао пре нашег 
рођења, у свет који 
је уткан у наше гене. 
Што више дете по-
знаје народно ства-
ралаштво, то стисак 
руке и повезаност 
и у колу постаје 
јачи, постаје део 

свакодневног живота и постаје оно што 
га формира и усмерава као особу.

Велика је и недокучива енергија која се 
добија када се играчи ухвате у коло. Наше 
културно-уметничко друштво је повезано 
у посебно коло – ’Бранково коло’, у част 
нашег великог песника и љубитеља Срем-
ских Карловаца Бранка Радичевића“.

Тим речима отпочео је годишњи кон-
церт Омладинског културно-уметничког 
друштва „Бранково коло“ којим су фолк-
лораши 16. децембра обележили 48 годи-
на постојања.

Постављен носећи слој асфалта
У УЛИЦИ БРАЋЕ АНЂЕЛИЋ

Дугоочекивано асфалтирање новосаграђене саобраћај-
нице у склопу реконструкције Улице браће Анђелић, 

коју финансира Фонд за капитална улагања АП Војводине, 
обављено је 20. и 21. децембра. У питању је постављање првог, 
носећег слоја асфалта. Завршни слој ће бити стављен на про-
леће, али ће саобраћај бити успостављен кроз улицу због 
станара.

По завршетку асфалтирања кракова улице, извођач радова 
треба да припреми подлогу за асфалтирање раскрснице са 
улицама Јована Гроса и Поштанском, ако временски услови 
дозволе. Оне би требало да буду готове до краја године, док 
ће раскрсница „Три зеца“ сачекати следећу годину.

Након поменутих радова, како кажу у Општинској управи, 
могућа је обустава радова због зимског периода и мразева.

Чим се побољшају временски услови наставиће се радови 
и то на раскрсницама са улицама Карловачких ђака и Жарка 
Зрењнина, као и постављање завршног слоја асфалта и са-
обраћајне сигнализације.

Остали радови су завршени, осим јавне расвете на „Три 
зеца”, за коју је претходно било потребно да се доврше 
ивичњаци.
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БРАНКОВО КОЛО ПРОСЛАВИЛО 48 ГОДИНА РАДА

 У готово једноипосатном програму до-
маћој публици, представили су се члано-
ви који делују у три узрасне групе – млађи 
и старији дечји састав под уметничким 

руководством Ђурђинке Ца-
ревић, те дечја извођачка гру-
па коју играчком умећу по-
дучава Горан Станков. Поред 
домаћина наступили су и го-
сти из новосадског удружења 
„Фолклорика“, као и певачка 
група ученика Карловачке бо-
гословије под диригентском 
управом професора Јована 
Стојановића.

Из богатог репертоара за годишњи, 
рођендански концерт издвојили су игре 
и песме из Срема, влашке игре, игре из 
Студенице, Лесковаца, Метохијског под-

гора, Ужица, као и 
дечје народне игре, 
те више народних 
песама.

Ове године кар-
ловачки фолклора-
ши наступили су на 
Међународном фе-
стивалу „Охридски 
бисер“ у Охриду у 
Северној Македо-
нији, као и на не-
колико фестивала 
у земљи - у Новом 
Саду, Новој Пазови, 
Змајевим дечијим 
играма, Карловач-
кој берби грожђа, 
те више локалних 

манифестација. Пролетос су премијер-
но извели на централном тргу програм 
„Ђурђевдански венчићи“, још један у низу 
обичаја карактеристичних за ово под-
небље. Догодине планирају да лепоту на-
родних игара из више крајева наше земље 
прикажу на Међународном фестивалу у 
Грчкој, као и на фестивалима у домовини. 
У раду им помажу локална самоуправа 
као и карловачка Црквена општина.

фото: Марија Седер

Децу кориснике услуга Народне 
кухиње Црвени крст Сремских 

Карловаца у сарадњи са донаторима об-
радовао је и ове године новогодишњим 
пакетићима, који су им уз пригодан про-
грам уручени 26. децембра у Еколошком 
центру „Радуловачки“. Пакетиће је до-
било 66 деце.

Поред слаткиша, малишани су доби-
ли  школски прибор и играчке у складу 
са својим узрастом.

Лајонс клуб „Милева Марић Ајн-
штајн“ из Новог Сада обезбедио је паке-
тиће са слаткишима, беби пакете са гар-
деробом као и представу „Деда Мраз“ у 
извођењу Оље Зоље. Општина  је дала  
новац те је деци купљен школски прибор 
и едукативне играчке за најмлађе.

-Грађани Сремских Карловаца покло-
нили су слаткише за децу те смо успели 
да укључимо и поделимо пакетиће и за 
децу која су напунила 13 година – каже 
секретар карловачког Црвеног крста 
Марина Фодор. - Посебну захвалност 
дугујемо Љуби Бабаљ која је спремила 
палачинке за сву децу, Бранки Хорват 

која је дала пекмез и наравно свим во-
лонтерима који су били уз нас. 

Осим децу која се хране у Народној 
кухињи Црвени крст је даривао за Нову 
годину и малишане из такозване сиве 
зоне сиромаштва. За њих је припремље-
но 45 пакетића. Реч је о пакетима за  
децу првог и другог разреда основне 
школе. Половина је додељена 23. децем-
бра у Црвеном крсту Војводине, а оста-
так пред крај године у Дому Црвеног 
крста у Карловцима. Донатор је HTEC 
GROUP из Новог Сада. Исти донатор је 
обезбедио и 17 пакетића за вишечлане 
порoдице и шест беби пакета.

ЦРВЕНИ КРСТ ОБРАДОВАО ЗА НОВУ ГОДИНУ ВИШЕ ОД СТОТИНУ МАЛИШАНА

На поклон пакетићи и 
представа „Деда Мраз“
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Здрава животна средина 
основно право свих 

ПОКРЕТ ГОРАНА ОБЕЛЕЖИО МЕЂУНАРОДНИ ДАН ЉУДСКИХ ПРАВА 

П раво на здраву животну средину, 
једно од основних људских права, 
Покрет горана Војводине низом 

активности обележио је 10. децембра, на 
Међународни дан људских права, у Еко-
лошком центру „Радуловачки“, под по-
кровитељством Делегације Европске 
уније, шаљући на тај начин више порука 
јавности о њеној важности за живот сваког 
човека на планети. 

Под слоганом „Обезбеди своје право 
на здраву животну средину“ у различитим 
просторима Еколошког центра смењива-
ли су се програми намењени различитим 
категоријама становништва, који су на 
крају крунисани садњом дрвета на оба-
ли Дунава где је неколико седмица пре 

тог догађаја засађено неколико десетина 
садница. Част да то учини припала је ме-
наџеру програма у Делегацији Европске 
уније Антоану Авињону који је у цен-
тралном делу програма, делио јелке са 
бусеном установама за децу из Сремских 
Карловаца.

- Свако засађено дрво је драгоцено за 
подручје Војводине, која је најмање по-
шумљена регија у Европи. Желимо да кроз 
ову практичну акцију садње подстакнемо 
грађане да изаберу јелке са бусеном за 
празнике. Божићној јелки треба десет го-
дина да нарасте до висине од два метра 
и веома је важна за очување здраве жи-
вотне средине. Јелка са кореном је жива 
биљка са очуваним кореновим системом 

која може да настави да расте и после но-
вогодишњих празника у већој саксији, у 
дворишту или на другом погодном месту. 
На тај начин јелка са бусеном продужа-
ва живот и после празника. Поклањањем 
јелки са бусеном вртићима и школама 
желимо да скренемо пажњу на њихову 
предност – рекао је председник Покрета 
горана Војводине Алекса Јефтић.

У сали „Храст” одржана је радионица 
израде новогодишњих украса од природ-
них и рециклираних материјала, којима 
је касније кићена јелка са бусеном у дво-
ришту. У томе су учествовали предшколци 
и основци, док су старији имали прилику 
да о свему дискутују, а нарочито о људ-
ским правима у животној средини. 

ДАРОВИ СВЕТОГ НИКОЛЕ ДЕЦИ: Готово 
четири стотине пакетића подељно је деци у 
вртићима „Коцкица“ и „Winnie the Pooh“ 
поводом Светог Николе.

Као и претходних неколико година, па-
кетиће је припремила Црквена општина 
Сремски Карловци у сарадњи са Карловач-
ком богословијом, Колом српских сестара 
и Православном омладинском заједницом.

По речима свештеника Саборне цркве 
Светог оца Николаја и професора Карловач-
ке богословије презвитера Станка Лакетића, 
намера акције је да се са малишанима по-
дели радост празника Светог Николе, али и 
новогодишњих и божићних. За радост коју су 
им приредили, деца су узвратила на свој на-
чин, пригодним песмицама и рецитацијама.

Фото: приватна архива
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КОНКУРСИ ЗА 
СУФИНАНСИРАЊЕ 
ДОМАЋИНСТАВА

Шанса за 
побољшање 
енергетске 

санације кућа
Локална самоуправа у Срем-

ским Карловцима расписала је два 
конкурса за суфинансирање енер-
гетске санације породичних кућа и 
станова суграђана. Први се односи 
на унапређење термичког омота-
ча, термо-техничких инсталација 
и уградње соларних колектора за 
централну припрему потрошне 
топле воде и на снази је од 23. де-
цембра до 12. јануара 2023. године. 
Све детаље конкурса грађани Срем-
ских Карловаца могу погледати на 
огласној табли у Магистрату и зва-
ничној интернет страници општине 
sremskikarlovci.rs. 

Рок за пријаву на други конкурс 
- за суфинансирање уградње солар-
них панела за производњу електрич-
не енергије на породичним кућама 
траје до 9. јануара. 

Јавни конкурс спроводи општин-
ска Комисија за реализацију мера 
енергетске санације у складу са 
одредбама Правилника о суфинан-
сирању мера енергетске санације 
породичних кућа и станова. 

Сваке среде од 18 сати у 
скупштинској сали у Магистрату 
док трају конкурси, грађани од чла-
нова поменуте комисије могу доби-
ти одговоре на сва питања у вези са 
условима конкурса и документа-
цијом коју треба да прибаве. Питања 
могу да постављају и електронски 
на адресу: energetska.efikasnost@
sremskikarlovci.rs. 

С милион и по динара из соп-
ственог буџета и још толико новца 
који је у марту 2022. одобрило Ми-
нистарство рударства и енергетике, 
локална самоуправа ће суфинанси-
рати енергетску санацију стамбених 
зграда, породичних кућа и станова 
на територији Карловаца.

Сваке среде од 18 сати 
у  скупштинској сали у 
Магистрату док трају 

конкурси, грађани од чланова 
поменуте комисије могу добити 

одговоре на сва питања у 
вези са условима конкурса и 

документацијом коју треба да 
прибаве

ПРВОГ ДАНА ДЕЦЕМБРА НА ФАКУЛТЕТУ 
ЗА МЕНАЏМЕНТ

Вече испуњено 
поезијом Весне Фекете
У репрезентативном амбијенту ам-

фитеатра „Доситеј Обрадовић“ 
1. децембра бројним љубитељи-

ма поезије представљене су две самостал-
не збирке поезије Весне фекете - „Из пера 
једне Сремице“ и „Стиховне смернице 
за здраво одрастање“, као и тридесе-
так заједничких збирки у којима се 
налазе њене песме.

Сјајним наступима то несваки-
дашње уметничко вече обогатили 
су Предраг Вуковић – Пеђолино, 
аутор бројних емисија за децу, као 
и позоришњи и телевизијски глу-
мац Александар Дунић, који је ши-
рој јавности познат као Ћирко у 
култној серији „Бела лађа“. 
Музички део програма на 
најбољи начин употпу-
нио је наступ некадашње 
Ф@М-ове студенткиње 
Иване Олујић и срем-
скокарловачког кан-
таутора  Бобана Џе-
вердановића.

Значајан допри-
нос сликовном тумачењу друге самостал-
не збирке песама „Стиховне смернице за 
здраво одрастање“, дао је својим илустра-
цијама Горан Јевтић. Захваљујући се на 
сјајном амбијенту у амфитеатру „Доситеј 
Обрадовић“, Весна Фекете је подсетила 
да је управо на Факултету за менаџмент 
у Сремским Карловцима провела чети-
ри незаборавне године студирајући ме-
наџмент у медијима и стичући вредно 
медијско знање, бројне и разноврсне веш-
тине од професорских величина какви су 

Даница Аћимовић,  Милица Андевски, 
Момчило Бајац и Бранислав Санчанин.

Весна Фекете је добитница бројних 
награда и признања за песничко ства-
ралаштво и допринос култури, међу 

којима су Повеља Општине 
Сремски Карловци (2021), 

Златна значка Култур-
но-просветне заједнице 
Србије (2021), а на пес-
ничком конкурсу „Мом-
чилова фрула“, који је 
организован у оквиру 
Сабора фрулаша Србије 
у Чачку, освојила је две 
повеље. У два наврата 

завредила је и по-
хвале Манасти-

ра Бешеново, 
на песничком 
конкурсу ду-
ховне поезије 
„Бешеновска 
приношења“. 
На ового-
д и ш њ е м 

Сајму књига у Новом Саду, њена збирка 
песама „Стиховне смернице за здраво од-
растање“ награђена је трећом наградом 
за најлепшу књигу „Захарије Орфелин“. 
Међу значајним признањима, посебно 
се истиче 2015. година када је на првом 
међународном фестивалу песничког ства-
ралаштва „Сремскокаровачки песнички 
бродови“ њена песма „Карловчанка“ 
освојила друго место. На челу жирија 
тада је био писац, професор и сценари-
ста, Милован Витезовић.
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РАСПОРЕД БОГОСЛУЖЕЊА 
ЗА БОЖИЋНЕ ПРАЗНИКЕ

Бадњи дан, 6. јануар:

Саборна црква: Царски часови 
у 8 сати, Света литургија у 9.30, 
вечерње са налагањем бадњака у 
17 часова.

Доња црква: Света литургија 
у 9 сати, у наставку освећење 
и дељење бадњака, празнично 
вечерње у 16 часова.

Манастир Ваведења Пресвете 
Богородице: Царски часови и 
Света литургија у 8 сати, Велико 
повечерје у 17, Божићно јутрење 
у 23 сата. 

Рождество Христово – Божић, 
7. јануар

Саборна црква: Јутрење у 00.00, 
Света архијерејска литургија у 
9.30, ломљење божићне чеснице 
на централном тргу у 11.30, 
бденије у 17 сати.

Доња црква: Света литургија у 
1.20 сати.

Манастир Ваведења Пресвете 
Богородице: Божићна света 
литургија у 00.00 сати.

Сабор Пресвете Богородице,  
8. јануар

Саборна црква: Света литургија 
у 9.30, празнично вечерње и 
изношење моштију Светог Прво-
мученика и архиђакона Стефана 
у 17 сати.

Доња црква: Света литургија у 
9.30 сати, празнично вечерње у 
17 часова.

Манастир Ваведења Пресвете 
Богородице: Света литургија у 9 
сати, вечерње богослужење у 18 
часова.

Свети Првомученик и 
архиђакон Стефан, 9. јануар

Саборна црква: Света литургија у 
9.30 часова.

Доња црква: Света литуригја у 
9.30 сати, празнично вечерње у 
17 часова.

Манастир Ваведења Пресвете 
Богородице: Света литургија у 8 
сати, вечерње богослужење у 18.

ЗИМСКИ ОБРАЗОВНИ КАМП У ЦЕНТАР ПАЖЊЕ 
СТАВИО ЋИРИЛИЦУ

Писмо као културно 
наслеђе и идентитет

Д вадесетпеторо ученика са својим 
менторима - наставницима из 
Карловачке гимназије, Богосло-

вије Свети Арсеније, основних школа из 
Новог Београда, Негосалаваца у Хрватској 
и Бањалуке у Републици Српској, те до-
пунске школе из Берна у Швајцарској, из 
Берлина у Немачкој и из Хе-
мијско-прехрамбене технолошке школе 
(ХПТШ) из Београда, учествовало је 22. и  
23. децембра у раду Зимског образовног 
кампа (ЗОК) у Сремским Карловцима.  
Овогодишњи ЗОК организован је у склопу 
пројекта „Путујућа изложба ћирилице“, 
која садржи радове ђака учесника, наста-
ле од 15. септембра до момента одржа-
вања кампа у Карловцима. 

– Очување и промоција ћириличног 
писма, као културног наслеђа међу учени-
цима основних и средњих школа у Србији, 
региону и дијаспори и подизање свести 
ученика о значају писма за иденттет на-
рода, циљ је пројекта – објашњава Мила-
дин Калинић из Креативног клуба „Едуко“ 

који је у сарадњи са Карловачком гимна-
зијом, Карловачком богословијом, удру-
жењем „Корени“ и Издавачком кућом 
„Прометеј“, а под покровитељством ло-
калне самоуправе у Карловцима, органи-
затор кампа. – Првог дана отворена је у 
Карловачкој гимназији изложба и прика-
зан филм о њој. Другог дана су полазници 
учествовали у радионици калиграфије у 
Еколошком центру „Радуловачки“ коју је 
водила професорка Карловачке гимна-
зије Татјана Смиљанић. На радионици је 
настало двадесетак радова који ће бити 
уврштени у првобитну поставку и наста-
вити даље свој пут. 

Изложба је до сада приређивана у 
ХПТШ у Београду и у Берлину. Изложба 
допуњена радовима насталим у Карлов-
цима, биће отворена у Негославцима и 
у Берну у наредном периоду. Осим пи-
саних радова, део поставке чине и видео 
презентације о ћирилици чији аутори су 
ђаци Карловачке богословије и Гимназије. 

Фото: приватна архива

САБОРНА ЦРКВА ПРО-
СЛАВИЛА ХРАМОВНУ 
СЛАВУ: Саборна црква Све-
тог оца Николаја прославила 
је храмовну славу 19. децем-
бра молитвено и свечано. 
Вече уочи празника славско 
бденије служио је епископ 
сремски Василије уз саслу-
жење свештенства Епархије 
сремске и ђакона из Епар-
хије бачке. И архијерејску 
литургију на сам празник 
служио је владика Василије 
уз саслужење сремскокарло-
вачког свештенства и у присуству вели-
ког броја верника.

На крају богослужења освећени 
су славски дарови које је принео ово-
годишњи кум председник општине 
Сремски Карловци Александар Саша 
Стојкечић са породицом. За кумство 

наредне године пријавила се др Мирја-
на Жупански из Новог Сада. Владика 
Василије је у својој беседи изнео бројне 
поучне примере из живота овог угод-
ника Божјег.

На почетку месеца, 4. децембра и 
манастир Ваведења Пресвете Богоро-
дице прославио је храмовну славу.
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П уне руке посла имале су све се-
лекције Одбојкашког клуба 
„Стражилово“ из Сремских Кар-

ловаца у првом делу сезоне. Вредно се 
радило и то је донело добре резултате, па 
се с правом очекују успеси у наставку так-
мичења. Сениори су у Другој републичкој 
лиги – север, после 11 одиграних кола на 
скору од шест победа и пет пораза. Најис-
куснији Карловчани везали су три озбиљ-
на тријумфа против јаких екипа и тако су 
поправили пласман на табели, па су пред 
одлазак на празничну паузу пети од 12 
тимова. 

Јуниори су били на висини задатка у 
Првенству Војводине. Једини су забеле-
жили максимални учинак и уписали че-
тири победе што им је донело прво место 
у групи А и пласман на завршни турнир 
на ком ће се у јануару борити за медаљу и 
самим тим одлазак на државно првенство, 
што би био први пут да је Карловчанима у 
овој категорији то пошло за руком. 

– У овом узрасту смо сада доста испро-
бавали различите поставе – каже тренер 
млађих селекција ОК „Стражилово“ Мар-
ко Холик. – Jуниори су приредили изне-
нађење победивши  фаворита, „Нови Сад 
Манекс“ резултатом 3:1. Храбро су се 
на домаћем терену супротставили јаком 

ривалу и преокретом, пошто су изгубили 
први сет, дошли су до важног тријумфа. 

Сада се јуниори припремају за заврш-
ни турнир на ком у полуфиналу играју са 

„Клеком“, док су други пар „Војводина“ 
– „Нови Сад Манекс“. 

Пионири су оправдали очекивања. У 
првој, групној фази Првенства Војводине, 

запосели су врх табеле у 
групи Д са све три по-
беде, уз само један из-
губљен сет. У другој рун-
ди, у новоформираној 
групи од осам клубова, 
тренутно са два тријум-
фа и једним поразом 
деле друго место са још 
четири тима.

– Ова екипа је заједно већ пет година 
и последња јој је пионирска сезона – ис-
тиче Холик, који је и окупио ову генера-
цију. – Колико су ме јуниори изненадили 

победом над „Новим Садом“, за пионире 
сам веровао да могу да савладају фаво-
ризовану „Војводину“ из Српске Атине. 
Знао сам да Новосађани неће моћи лако 
да нас добију на домаћем терену. Два пута 
су водили, 1:0, па 2:1, а ми смо успели да 
преокренемо и славимо у тај–брејку 3:2. 
Било нам је потребно да победимо неког 
од фаворита и тако смо се приближили 
циљу, а то је пласман на завршни турнир 
и уједно и на државно првенство. 

Две екипе пионира играју и Трофеј 
Новог Сада и обе добро стоје, пошто су 
међу четири најбоља тима тренутно. Тач-
ку на 2022. годину пионири су ставили на 
13. Новогодишњем фестивалу одбојке у 
Новом Саду на ком су крајем децембра 
стигли до четвртфинала. 

Јуниори узели меру јакој екипи „Новог Сада“

Пионири су после пет сетова победили новосадску „Војводину“ 
Страну припремила Кристина Бугарски

Фаворити падали у Карловцима
ОДБОЈКАШИ „СТРАЖИЛОВА“ ДОБРО ОДРАДИЛИ ПРВИ ДЕО СЕЗОНЕ

Пионири су оправдали очекивања. У првој, групној 
фази Првенства Војводине, запосели су врх табеле у 

групи Д са све три победе, уз само један изгубљен сет. У 
другој рунди, у новоформираној групи од осам клубова, 

тренутно са два тријумфа и једним поразом деле 
друго место са још четири тима

Основци међу осам 
најбољих у Србији 

Одбојкаши „Стражилова“ пред-
стављали су карловачку Основну 
школу „23. октобар“ на међуокруж-
ном школском такмичењу у Земуну 
и са две победе, у полуфиналу над 
Зрењанинцима (2:0) и Баваништем у 
финалу (2:0) пласирали су се на др-
жавно првенство које ће се одржати 
у Спортском кампу „Караташ“ код 
Кладова. Ученици седмог и осмог раз-
реда нашли су се међу осам најбољих 
екипа у Србији и покушаће да се до-
могну прве медаље на републичком 
такмичењу.
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ВИТАЛНИ ПОДАЦИ (од 29. новембра до 28. децембра)

РОЂЕНИ: Сара Попов (1. децембар) 
– Тамаре и Синише Попова, Арсеније 
Апатовић (5. децембар) – Иване 
и Бранислава Апатoвића, Алекса 
Радаковић (13. децембар) – Теодоре и 
Дејана Радаковића, Богдан Јанковић 
(23. децембар) – Ксеније Ђорђевић и 
Бранислaва Јанковића.

Иванa и Бранислав Апатoвић са 
Арсенијем

ТОКОМ 2022. ГОДИНЕ У КАРЛОВЦИМА

Рођене 62 бебе

Сара, Арсеније, Алекса и Богдан децембарска деца

У години за нама Карловци су доби-
ли 62 нова становника. Према 
подацима патронажне сестре у 

карловачкој амбуланти Дома здравља 
Нови Сад Олгице Милишић, међу њима 
су 30 дечака и 32 девојчице. У новембру 
је рођено три пара близанаца, тачније 
шест девојчица, што је допринело по-
већању броја новорођенчади.

– У односу на прошлу годину када их 
је било 87, ово је значајно смањење. Међу 
бебама рођеним лане доста је било оних 
који су треће дете у породици, што је за 
сваку похвалу. Вишегодишњи просек но-
ворођене деце у Карловцима је између 

70 и 80. Међутим, с изузетком прошле 
године, у последње време бележи се мање 
рођених беба. Током 2020. рођено је 58, 
годину раније 66, много мање него иначе. 
Ми чинимо све што је у нашој моћи да по-

бољшамо демографску слику Карловаца. 
У сарадњи са општином реализујемо про-
грам „Подршка родитељству“ да бисмо 
знањима оснажили будуће родитеље, као 
и саме труднице – каже Олгица Милишић.

Општина Сремски Карловци од 2004. 
године исплаћује једнократну новчану по-
моћ свакој беби рођеној у току године, без 
обзира на редослед рађања. У међувре-
мену су уведени нови видови подршке, 

као поклон за прворођену бебу у години, 
те новчани дар за близанце, која је уста-
новљена 2017. 

УМРЛИ: Томица Јовановић (1947), 
Славка Беадер (1945), Марија Заов (1939), 
Ержа Грачан (1945) и Јелена Рекић (1934).

Maња и Андреа Бакајин

Анастасија и Теодора Пјевац

Дивна и Данка Босанкић
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ОПШТИНСКА АДМИНИСТРАЦИЈА

РАДНИ ДАН

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

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

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

СУБОТА 

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

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

НЕДЕЉА

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

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