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Увод   1.1.                           
Уводна реч председника Општине 
 
 
 
 
Поштовани суграђани,   
 

доношењем Закона о спорту Републике Србије, заокружен је процес 
модернизације српског спортског права, као темеља за уређење целокупног спорта. 
Заједно са Националном стратегијом, Закон о спорту представља путоказ и правац у 
ком треба да се креће српски спорт. Зато и ми треба да будемо на том путу и да са 
нашом Стратегијом кренемо у лепшу и успешнију будућност.    
 

Време чини своје, неумитно мења све око себе, те је и друштво принуђено да се 
мења, да се прилагођава новонасталим околностима и просто речено, опстане. Време 
ентузијазма и импровизације је иза нас, те се морамо окренути планирању и изградњи 
система, где ће свако имати своје место и своју улогу. Морамо изградити систем са 
јасним показатељима, правилима игре, где ће струка играти главну улогу, а етика, 
поштење, здравље, велика достигнућа, храброст и солидарност бити нам примарни 
циљ.    
 

Сремски Карловци су општина са великим, али и неискоришћеним 
потенцијалима за развој спорта уопште. Спортска инфраструктура, бројни спортски 
клубови, удружења и традиција су залог за будућност и почетни основ за све радове ка 
остварењу циља. А циљ је јасан, Сремски Карловци морају да постану Град спорта и 
Регионални спортски центар. Сремски Карловци морају бити место где ће се окупљати 
млади људи из наше државе и Европе, који ће слати позитивне вибрације и радити на 
очувању свега лепог што спорт носи у себи.    

Сматрам да смо због свега тога кадри да истрајемо и успемо у својим намерама 
и да урадимо нешто на шта ћемо сви бити поносни. Зато се име у општине Сремски 
Карловци захваљујем свим младим људима, спортистима, њиховим тренерима, 
наставницима, професорима и људима који воде бригу о својим клубовима, који својим 
трудом, радом и личним примером промовишу позитивне вредности, те на тај начин 
чине наше Сремске Карловце посебним и специфичним. 

 
Председник општине Сремски Карловци  

Миленко Филиповић 
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 На основу члана 142. ст. 4. Закона о спорту ( ''Сл.гласник РС'' број: 24/11 и 99/11) и 
члана 40. ст.1. тачка 7. Статута општине Сремски Карловци  (''Сл.лист општине 
Сремски Карловци'' број:12/2008 и 17/2012 Скупштина општине Сремски Карловци на 
својој седници одржаној дана ,доноси  
 

СТРАТЕГИЈУ  
 РАЗВОЈА СПОРТА  

ОПШТИНЕ СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ 
 
 
 

1.1. Институционални механизми у спорту на територији општине СРК 
 

Институционални механизам који је успостављен у општини Сремски Карловци 
јесте Спортски савез општине Сремски Карловци. За задатак има да иницира и 
учествује у изради локалне стратегије развоја спорта, да иницира и учествује у писању 
локалних акционих планова општине Сремски Карловци и програма Националне 
стратегије за спорт, као и да прати њихово остваривање. Даје мишљење о питањима од 
значаја за развој спорта у општини Сремски Карловци и о њима обавештава органе 
општине: Скупштину општине, Председника општине и Општинско веће. Усваја 
годишње и периодичне извештаје о остваривању политике развоја спорта и програма 
за развој и подносе их Општинском већу. Такође, подстиче остваривање 
међуопштинске сарадње која се односи на спорт и о томе обавештавају органе 
Општине. Даје мишљење о предлозима пројекта од значаја за спорт који се делимично 
или потпуно финансирају из буџета Општине и прати њихово остваривање.   

Дакле, у општини Сремски Карловци успостављен је и механизам ком је 
Општина оснивач а то је и Канцеларија за младе. Канцеларија за младe: 

 
- ради на унапређењу положаја младих, делује у правцу решавања проблема младих, 

прати активности и сарађује са удружењима од јавног значаја за рад са младима, 
савезима, удружењима младих и удружењима за младе; 

- подстиче и прати програме савеза, удружења младих и удружења за младе који су 
мултидисциплинарни по свом садржају и разноврсни по облику рада, а који имају 
за циљ спровођење Националне стратегије за младе, Националне стратегије развоја 
спорта, општинског акционог плана за младе, општинске стратегије развоја спорта; 

- сарађује са установама преко којих се остварује јавни интерес у областима 
омладинског сектора, а које су основане од стране општина и установа које 
организовано раде са надареним и талентованим младима на територији опптине 
или ван ње; 

- обезбеђује стварање услова за активно и квалитетно провођење слободног времена 
младих, неговање здравих и безбедних стилова живота; 

- обезбеђује услове за организовање семинара, стручних конференција, и других 
стручних окупљања од стране установа или организација, која имају међународни 
карактер, а која су део програмске активности удружења младих и удружења за 
младе као члана одговарајуће међународне мреже; 

- подстиче и вреднује достигнућа младих у различитим областима; унапређивање 
могућности за квалитетно организовање слободног времена младих;  

 
Обе институције и појединци баве се развојем спорта и спортске културе у 

складу свог круга деловања. 
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ОДЕЉАК 2 
 

2.1. Потребе и приоритети за креирање стратегије спорта на локалу  
 

Спорт је у Уставу Републике Србије дефинисан као категорија од посебног 
друштвеног интереса и великим делом се финансира из буџета Републике Србије,  
буџета Аутономне Покрајине  и буџета  локалних самоуправа.  

Услед таквог правног решења, Република, тј. њени надлежни органи имају 
право и дужност да одреде  и осмисле  циљеве, критеријуме и приоритете за улагање 
буџетских средстава у спорт.  Чланом  190. став 1. тачка 4. Устава, предвиђено је да се 
општина (град), преко својих органа, у складу са законом стара о задовољавању 
потреба грађана у области спорта и физичке културе. Сам појам физичке културе, иако 
по многим ауторима споран, нашао је своје место и у члану 68. став 4. Устава, који се 
односи на здравствену заштиту, а у коме стоји да Република Србија помаже развој 
здравствене и физичке културе. Тиме се уставном нормом, на посредан начин, спорт 
довео у везу са заштитом здравља сваког појединца, а кроз појам физичке културе, који 
је као теоријска категорија шири од појма спорта и обухвата још физичко васпитање и 
рекреацију.   

Стратегија развоја спорта у општини Сремски Карловци (у даљем тексту: 
Стратегија) пружа одговор на питање на који начин и у које сегменте спорта је 
најефикасније и најпримереније уложити новац пореских обвезника, и како на основу 
тог улагања на најбољи начин остварити јавни интерес  у области спорта.   

Физичка неактивност младих, а поготово деце, негативно утиче на њихов  
физички и духовни развој. Таква ситуација угрожава јавно здравље појединаца, док 
истовремено умањује  регрутну базу за врхунски спорт. Отуда млади у спорту јесу 
основни фокус Стратегије.    

Без одговарајућег простора за игру и тренинг нема правог развоја спорта, а 
спортски објекти представљају наслеђе које остаје будућим генерацијама као подстицај 
за бављење спортом. Због тога је неопходно наставити са планираним и системским 
улагањем у обнављање и изградњу спортске инфраструктуре на територији општине 
Сремски Карловци. Због тога спортски објекти такође представљају један од 
приоритета Стратегије.   

Посебан приоритет Стратегије јесте и улагање у врхунски спорт и његов развој. 
Врхунски резултати, као и одговорно понашање врхунских спортиста не само што 
имају локалну и  националну репрезентативност, већ представљају узоре младима 
промовишући рад, упорност, борбеност и поштење. То су вредности чији је развој 
потребно подстицати и неговати у друштву. Неговањем тих вредности спорт добија, не 
само такмичарски, репрезентативни и здравствени значај у друштву, већ и ширу 
васпитну и развојну улогу.   

Стратегија као остале приоритете  види и област рекреације, спорт особа са 
инвалидитетом, спортске манифестације од значаја за нашу општину. Системска  
подршка олимпијским надама и младим талентима са територије општине Сремски 
Карловци као и стручно усавршавање спортских тренера  је од посебног значаја као 
база за квалитетан и правилан рад са децом и такмичарским селекцијама. 
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ОДЕЉАК 3   
3.1. Географски подаци  
 

Општина Сремски Карловци 
Површина општине:  51 км2 
Број становника: 8.839  
Пољопривредна површина у хектарима: 2.483ха 
Број запослених: 1029 (попис из 2011. године) 
Укупан удео жена у запосленом делу 
становништва:  

41,49 % - 427 жена 

Укупно радно способно становништво:  31,2% 
Локална самоуправа: Општина Сремски Карловци функционисала је као 

део Градске управе Нови Сад а своју самосталност 
добила је 28. децембра 1989. године, када је 
започела самосталан рад као основна 
територијална јединица у којој грађани остварују 
право на локалну самоуправу у складу са Уставом 
и законом 

Најзначајнији природни и привредни потенцијали 
општине:  

Сремски Карловци леже на ободу Фрушке горе. 
Само земљиште састоји се од више типова 
земљишта које је изузетно квалитетно и погодно за 
бављење виноградарством и воћарством. 
Егзистенција карловачког становништва одувек је 
зависила од пољопривреде тј. од  виноградарства.  
 
Стражилово - Стражилово је најпознатије 
излетиште у оквиру Националног парка „Фрушка 
Гора“ , удаљено 4 км од Сремских Карловаца. 
Захваљујући слави и значају Бранка Радичевића, 
чувено је ђачко стециште и место јединственог 
песничког ходочашћа. 
 
Дунав - Сремски Карловци леже на десној обали 
реке Дунав која пружа многобројне могућности за 
развој спортско-рекреативних садржаја. Поред 
изградње пристана и оживљавања путничког 
речног саобраћаја, у плану је изградња спортско-
рекреативних терена, кампа и рибарског насеља у 
приобаљу. 
 
Дворска башта - Комплекс „Дворска башта“ налази 
се у самом насељу, 500 м од центра Сремских 
Карловаца. Некада је представљао једну од 
најстаријих ботаничких башта у земљи. Простире 
се на два нивоа. У горњем делу су спортско-
рекреатвни садржаји, а у доњем шеталишта.  
 
Ковиљско-петроварадински рит  -  
„Ковиљско - петроварадински рит“ представља 
специјални резерват природе под заштитом државе 
који има атрактивне пејзажне карактеристике и 
значајан биодиверзитет. Највеће вредности овог 
простора су очуваност и разноврсност изворних 
орографских и хидрографских облика, очуваност и 
бујност изворних биљних заједница, разноврсност 
и богатство фауне и присуство ретких и 
проређених врста. 
Због својих изузетних природних вредности 
“Ковиљско-петроварадински рит” је 1989. године 
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проглашен за међународно значајно станиште 
птица (ИБА), 2004. године је увршћен у списак 
заштићених подручја зависних од воде и значајних 
за басен Дунава (ИЦПДР) и налази се на листи 
Рамсарске конвенције. 

Образовне институције – основна школа, средње 
школе и факултети  

- Основна школа „23. октобар”  
- Карловачка гимназија  
- Средња пословно менаџерска школа  
- Средња информатичка школа  
- Карловачка Богословија „Св. Арсеније 

Сремац” 
- Висока школа струковних студија за 

менаџмент и пословне комуникације 
- Факултет за менаџмент  

Просечна зарада по становнику  46.216,00 
Географски подаци  Сремски Карловци се налазе у Војводини на 

крајњем североистоку Срема. Леже у подножју 
Фрушке горе, североисточно од њеног основног 
масива. Смештени су на десној обали Дунава, 
укупне површине 5054ха са 8.839 становника. 
Општина је идеално лоцирана, са разноврсним 
могућностима да привуче туристе, пословне људе 
и потенцијалне инвеститоре капитала, на путу 
Београд – Суботица, међународној прузи Истамбул 
– Варшава. Међународни аеродром „Никола 
Тесла” је удаљен од Сремских Карловаца непуних 
70км а обала Дунава омогућава развој речног 
туризма.  

Општина у светлу чињеница Сремски Карловци се налазе на 12км од Новог 
Сада 
Ова регија нуди искусну и квалификовану радну 
снагу 
Висок број образовних инситуција 
Општина има велик културно-туристички 
потенцијал 
На располагању су атрактивне локације за 
логистичке и комерцијалне сврхе  

Предности - Препознатљивост општине као културно-
историјског, едукативног и духовног 
центра 

- Дуга традиција виноградарства 
- Висок број културно-историјских објеката, 

кућа и улица 
- Традиционалне манифестације 

промотивног типа 
- Квалификована радна снага 
- Квалитетни високообразовни млади као 

ресурс 
 
 
3.2. Демографски подаци  

 
У насељу Сремски Карловци живи 7105 пунолетних становника, а просечна старост 

становништва износи 39,8 година (38,5 код мушкараца и 41,1 код жена). У насељу има 2966 
домаћинстава, а просечан број чланова по домаћинству је 2,98. 
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Табела 1. – Број становника 

Година пописа 
Институционалнa јединицa 

Општина  
Сремски Карловци 

1948 5350 

1953 5618 

1961 6390 

1971 7040 

1981 7547 

1991 7534 

2002 9060 

2011 8839 
*Републички завод за статистику  - РЗС,  Књига 9, Становништво, упоредни преглед броја становника 1948, 1953, 

1961, 1971, 1981, 1991, 2002, подаци по насељима, Републички завод за статистику, Београд, мај 2004, ISBN 86-

84433-14-9 

 
 
Табела 2. - Број домаћинстава 

Број домаћинстава по пописима од 1948-2002. 
Година 
пописа 

1948. 1953. 1961. 1971. 1981. 1991. 2002. 

Број 
домаћинстава 

1956 1942 2219 2340 2644 2558 2966 

 
Домаћинстава по броју чланова по попису од 2002. 

Број чланова 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и 
више 

Просечан 
број 
члановва 

Број 
домаћинстава 

575 684 580 709 259 113 32 7 5 2 2,98 
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Табела 3. Тенденције у промени броја становника 

Година 
пописа 

ОПШТИНА СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ 

Укупан број 
становника 

Промена броја 
становника  

Промена броја 
становника % 

1948 5350 268 5 % 

1953 5618 772 14 % 
1961 6390 650 10 % 
1971 7040 507 7 % 

1981 7547 13 0,17 % 
1991 7534 1526 20 % 
2002 9060 221 2 % 
2011 8839 / / 

*Републички завод за статистику  - РЗС 

 
Табела 4. Структура становништва према старости и полу / попис 2011 
 

КАТЕГОРИЈЕ 
Попис 2011 

Број 
Удео у укупном 

становништву (%) 

УКУПНО 
Укупно 7543 100 % 
мушко 3625 48% 
женско 3918  52% 

    

15-19 
Укупно 472  100 % 
мушко 235  50% 
женско 237  50% 

20-24 
Укупно  519 100 % 
мушко 236  45% 
женско 283  55% 

25-29 
Укупно  644 100 % 
мушко  346  54% 

женско  298  46% 
 
 
**Републички завод за статистику  - РЗС, Књига 2, Становништво, пол и старост, подаци по насељима, 
Републички завод за статистику, Београд, фебруар 2003, ISBN 86-84433-01-7 
 

Табела 5. Стрктура становништва према етничкој или националној припадности/попис 2011 

НАЦИОНАЛНОСТ 
Попис 2011 

Број 
 

Удео у укупном 
становништву (%) 

Срби 6820 78% 
Црногорци 41 0,47% 
Југословени 71 0,81% 
Албанци 6 0,06% 
Бошњаци / / 
Бугари 4 0,05% 
Буњевци 4 0,05% 
Власи / / 
Горанци 9 0,1% 
Мађари 182 2,08% 
Maкедонци 25 0,29% 
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Муслимани 3 0,03% 
Немци 63 0,72% 
Роми 14 0,16% 
Румуни 7 0,08% 
Руси 11 0,13% 
Русини 16 0,18% 
Словаци 29 0,33% 
Словенци 15 0,17% 
Украјинци 7 0,08% 
Хрвати 576 6,6% 
Остали 24 0,3% 
Неопредељени 534 6,1% 
Рег. припадност 244 2,6% 
Непознато 45 0,51% 
Укупно 8750 100% 

*Републички завод за статистику  - РЗС 

 
Табела 6. Структура незапослених лица према степену образовања, попис 2011. 
година  

НЕЗАПОСЛЕНА ЛИЦА 

КАТЕГОРИЈЕ  
УКУПНО ЖЕНЕ МУШКАРЦИ 

УКУПНО 7543 3918 3625 

СТЕПЕН 
СТРУЧНЕ 
СПРЕМЕ  

Без школске 
спреме 132 99 33 

Непотпуно 
основно 

образовање 513 375 138 
Основно 

образовање 1347 776 571 
Средње 

образовање 4298 2017 2281 
Специјализациј

а после средње 
школе 

47 9 38 

Више 
образовање 423 201 222 
Високо 

образовање 818 444 374 
Непознато  12 6 6 

*Национална служба за запошљавање 

Табела 7. Структура незапослених лица према полу и старости 

*Национална служба за запошљавање 

НЕЗАПОСЛЕНА ЛИЦА 

 
ГОДИНЕ 

СТАРОСТИ 

  УКУПНО ДЕВОЈКЕ МЛАДИЋИ 
15-19 година 13 9 4 
20-24 година 55 26 29 
25-29 година 97 63 34 
30-34 година 99 57 42 
35-39 година 95 52 43 
40-44 година 103 63 40 
остали 357 158 199 
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ОДЕЉАК 4 
ВИЗИЈА СТРЕТЕГИЈЕ РАЗВОЈА СПОРТА  
ОПШТИНЕ СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ 

 
 

4.1. Визија Стратегије   
 

Визија Стратегије је да општина Сремски Карловци  до 2018.године постане: 
 

- Општина у којој је спорт свима доступан.  
- Општина која брине о свим суграђанима и свима омогућава бављење спортом у складу 

са годинама, здравственим статусом и материјалним могућностима. 
- Општина где спорт системски успостављен као здравствено превентивна програмска 

активност доступна свим узрасним категоријама грађана.  
- Општина са развијеном инфраструктуром.  
- Општина која има свој систем вежбања, мониторинга и евалуације над целокупним 

програмским и планским вежбањем од предшколске установе закључно са завршном 
годином средње школе. 

- Општина која детектује младе спортске таленте и интелектуално даровиту децу.  
- Општина која брине о надареној деци током њиховог одрастања и сазревања.  
- Општина која интензивно, системски и законски оправдано утиче на све привредне 

чиниоце да буду одговорни према сваком појединцу и према целокупном друштву које 
им омогућава профит, а који имају потребе за бављењем спортом на разним нивоима.  

- Општина која ће интензивно радити на подизању друштвено-спортске одговорности 
код свих привредних субјеката како приватних тако и државних.  

- Општина која ће, где год је то законски могуће, узети активно учешће у раду државних 
институција које директно могу да утичу на развој спорта у малим срединама.  

- Општина која не заборавља своја викенд насеља.  
- Општина у којој је спорт један од чинилаца развоја.  
- Општина са врхунским спортистима и врхинским спортским екипама.  
- Општина која води рачуна о физичким и умним активностима својих спортиста, а пре 

свега најмлађих и која нуди системска решења за рад и детекцију даровите деце 
(спортски и интелектулано даровите)    

 
 
 
4.2. Стратешки циљеви  

 
Циљ Стратегије за развој спорта у општини Сремски Карловци је унапређење и 

развој спорта кроз системску, стратешку и партнерску бригу свих релевантних 
чинилаца и реализацију следећих циљева:   

 
- повећање броја деце која учествују у школским такмичењима,  
- системска брига у области школског спорта свих релевантних чиниоца  
- обезбеђивање свих спортских реквизита и друге опреме за школски спорт  
- константна брига о здрављу деце и спортиста, као и  стручно праћење и селектирање  
- дефинисање спортских клубова носиоца, као основ за дугорочно планирање и развој       
такмичарског и врхунског спорта.   
- концентрација квалитета, стручног рада и дугорочног планирања кроз сарадњу 
спортских клубова из истог спорта на територији општине Сремски Карловци  
- повећање процента финансијских средстава намењен спровођењу такмичарских 
програма у односу на средства одређена за административне и материјалне трошкове у 
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оквиру буџетских средстава општине Сремски Карловци предвиђених за спорт и 
физичку културу.  
- системског финансирања рада и стручног усавршавања спортских стручњака, као 
једног од стубова развоја тамичарског спорта  
- партнерски однос са Спортским савезом Сремски Карловци  
- Побољшање контроле спровођења програма и финансијског пословања спортских 
клубова 
- Смањењење висине износа чланарина у школама спорта и такмичарским селекцијама 
спортских клубова  
- Обезбеђивање услова и системско финансирање олимпијских кандидата и младих 
талената  
- Омасовљавање учешћа грађана у рекреативном вежбању  
- Унапређење услова за масовније учешће особа са инвалидитетом у спортским 
активностима  
- Подстицање масовности женског спорта кроз максимално поштовање родне и полне 
равноправности    
 
4.3. Унапређње спортске инфрструктуре – приоритети 
 С циљем да се побољша стање инфраструкурних елемената у спорту општине 
Сремски Карловци, потребно је урадити следеће кораке:    
 
1. Направити електронску базу података о спортској инфраструктури и задужити 
установу/организацију/одељење са законском обавезом вођења евиденције   
2. Припремити краткорочне и дугорочне планове улагања у спортску инфраструктуру 
на основу анализа о тренутном стању  
3. Утврдити нормативе и критеријме за издавање спортских објеката   
4. Основати дијагностичке центре и услуге или се спојити са пружаоцима ових услуга 
и приближити их спортским клубовима, спортистима, родитељима, деци    
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ОДЕЉАК 5 
КЉУЧНИ АКТЕРИ ЗА РАЗВОЈ СПОРТА  
ОПШТИНЕ СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ 

 
 
5.1. Анализа кључних актера у развоју спорта   
 
Институција Структуре које раде на развоју спорта, програми који се 

спроводе и ресурси који постоје за рад 
Локална 
самоуправа 

Структуре:  
 

Спортски савез општине Сремски Карловци 
Трг Бранка Радичевића 1 
21 205 Сремски Карловци 

+381 21 6 853 097 
+381 21 6 853 096 

 
Канцеларија за младе 

Трг Бранка Радичевића 1 
21 205 Сремски Карловци 

+381 21 881 026 
Програми који се спроводе: 
 
Програми финансирања који се односе на развој спорта 
Програми административне и институционалне подршке 
 
Ресурси:  
Финансијски ресурси: буџет ОУ Сремски Карловци 
Материјални ресурси: просторије ОУ Сремски Карловци 
Технички ресурси: техничка опрема  
Људски ресурси: Општинско веће, запослени, стручне службе 
ОУ 
 

 
Институција Структуре: 

 
Објекат „Соколски дом“ 

Трг Патријарха Бранковића 10 
21 205 Сремски Карловци 

+381 21 883 722 
 

 Програми који се спроводе:  
 
Програми спортских клубова, културно-уметничког друштва и 
појединаца 
 

 Ресурси: 
Материјални: просторије, спортска сала, свлачионице, купатила 
Технички: спортска опрема 
Људски: Тренери, спортски радници, радници из области 
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културе 
 

 
Спортске 
организације и 
удружћења 

Структуре:  
Стрељачка дружина „Стражилово“ 

Трг Бранка Радичевића 1 
21 205 Сремски Карловци 

Телефон: + 381 63 544 109, + 381 63 114 30 50 
Е пошта: sdstrazilovo@gmail.com  

 
Мушки одбојкашки клуб „Стражилово“ 

Трг Бранка Радичевића 1 
21 205 Сремски Карловци 
Телефон: + 381 21 685 

Е пошта: 
 

Женски одбојкашки клуб „Партизан“  
Трг Бранка Радичевића 1 
21 205 Сремски Карловци 
Телефон: + 381 21 685 

Е пошта: 
 

Фудбалски клуб „Стражилово“ 
Трг Бранка Радичевића 1 
21 205 Сремски Карловци 
Телефон: + 381 21 685 

Е пошта: 
 

Удружење риболоваца „Дунав“ 
Трг Бранка Радичевића 1 
21 205 Сремски Карловци 
Телефон: + 381 21 685 

Е пошта: 
 

Орјентиринг клуб „Стражилово“ 
Трг Бранка Радичевића 1 
21 205 Сремски Карловци 
Телефон: + 381 21 685 

Е пошта: 
 

Карате клуб „Импулс“ 
Браће Анђелића 14 

21 205 Сремски Карловци 
Телефон: + 381 21 881 357 

Е пошта: karateclubimpuls@gmail.com  
 

Атлетски клуб „Es atletix“ 
Трг Бранка Радичевића 1 
21 205 Сремски Карловци 
Телефон: + 381 21 685 
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Е пошта: 
 
 
 

Кошаркашки клуб „Харди спорт“ 
Трг Бранка Радичевића 1 
21 205 Сремски Карловци 
Телефон: + 381 21 685 

Е пошта: 
 

Бициклистички клуб „Стражилово“ 
Трг Бранка Радичевића 1 
21 205 Сремски Карловци 
Телефон: + 381 21 685 

Е пошта: 
  

Кинолошко друштво „Дунав“ 
Трг Бранка Радичевића 1 
21 205 Сремски Карловци 
Телефон: + 381 21 685 

Е пошта: 
 

Планинарско-смучарско друштво „Стражилово“ 
Трг Бранка Радичевића 1 
21 205 Сремски Карловци 
Телефон: + 381 21 685 

Е пошта: 
 

Бејзбол и софтбол клуб „4 лава“ 
Трг Бранка Радичевића 1 
21 205 Сремски Карловци 
Телефон: + 381 21 685 

Е пошта: 
 

Клуб „Тао“ 
Трг Бранка Радичевића 1 
21 205 Сремски Карловци 
Телефон: + 381 21 685 

Е пошта: 
 
 

 
 
5.2. Спортски савез 

Спортски савез општине Сремски Карловци основан је 20. 12. 2012. године 
Актом о оснивању. Оснивачи Спортског савеза општине Сремски Карловци су локални 
спортски клубови и то: стрељачка дружина „Стражилово“, орјентиринг клуб 
„Стражилово“, женски одбојкашки клуб „Партизан“, одбојкашки клуб „Стражилово“ и 
карате клуб „Импулс“.  
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 Управни одбор Спортског савеза општине Сремски Карловци изабран је на 
првој Скупштини Савеза. Има за задатак да иницира и учествује у изради Локалних 
акционих планова, Стратегија и буџетских линија које се односе на спорт и спортске 
активности. Такође, иницира и остварује међуопштинску, међуинституционалну и 
међурегионалну сарадњу из области спорта, организује такмичења, брине се о 
спровођењу међународних, националних, покрајинских и локалних планова, 
стратегија, обавезујућих правила, стандарда и закона који се тичу директно локалног 
спорта. Такође, Управни одбор Савеза додељује средства према правилнику и 
критеријумима расподела буџетских средстава у складу са одлуком којом се уређује 
финансирање и суфинансирање потреба и интереса грађана и грађанки и интересних 
група у области спорта а из буџета општине.  
 
5.3. Спортски клубови  
 
Стрељачка дружина „Стражилово“ 
Стрељачка дружина „Стражилово“ настала је у 19. веку. Први писани документи 
датирају од 1912. године, која је прихваћена као година оснивања.  
 

Женски одбојкашки клуб „Партизан“ 
Женски одбојкашки клуб „Партизан“ основан је 1950. године. Представља синоним 
спорта јер има најдужу традицију у такмичењу на највишем државном нивоу.  
 

Мушки одбојкашки клуб „Стражилово“ 
Мушки одбојкашки клуб „Стражилово“ основан је 1950. Године када и женски 
одбојкашки клуб „Партизан“. Сремскокарловачка одбојка дала је доста 
репрезентативаца у женској и мушкој конкуренцији. 
 
Историјат одбојке 

Организована спортска активност у Сремским Карловцима започела је 
оснивањем „Српског сокола“ 19. јануара 1904. године. 

Од 1904. до 1919. године програм рада „Српског сокола“ обухвата само 
гимнастичке садржаје и слетске вежбе. Од 1912. до 1941. године поред основног 
програма - гимнастике и телесних вежби у „Српском соколу“ биле су упражњаване и 
друге спортске дисциплине, стрељаштво, фудбал са два фудбалска клуба  ФК “Соко” и 
ФК “Стражилово”, међу којима и одбојка. 
  Ослобођењем Сремских Карловаца од окупатора 23. октоба 1944. године,  
спортски живот Сремских Карловаца почиње да се развија преко фудбалског клуба 
“Стражилово” и Гимнастичког друштва. ДТВ “Партизан поред гимнастике упражњава 
одбојку, рукомет, кошарку , бокс, атлетику и друге спортове. Временом се стварају 
други спортови, планинарство, орјентиринг такмичења, кошарка, карате и дгуги. 

Одбојка се играла у Сремским Карловцина у „Српском соколу“ пре 2. Светског 
рата. 

После 2. Светског рата карловчани су се неорганизовано бавили одбојком све до 
15. новембра 1949. године. Тог дана, на иницијативу “сколаша”: Гајић Лазара, 
Кнезевић Боска, Ивковић Косте, Др Луке Коларевића и Мутибарић Ивана - начелника 
Гимнастичког друштва основана је одбојкашка секција при Гимнастичком друштву. 
Од тог датума до данас организовано се упражњава одбојка у Сремским Карловцима. 

Врло брзо после мушке одбојке у мају 1950. године Лазар Гајић формира 
женску одбојкашку екипу од ученица Карловачке гимназије.          
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Фудбалски клуб “Стражилово“ 
Фудбалски клуб“Стражилово“ основан је 1918. године. Бави се исклјучиво тренажним 
радом млађих категорија.  
 
Удружење риболоваца „Дунав“ 
Удружење риболоваца „Дунав“ основано је 1950. године. Броји 350 чланова са којима 
развија туристичке садржаје и ради на очувању природне средине.  
 

Стални задатак развоја удружења риболоваца „Дунав“ је окупљање младих 
(пионира и омладинаца) као и сениора. Организујемо школу риболова за пионире пету 
годину заредом са солидним успехом па и надаље желимо да се број учесника 
повећава, што говори да смо на правом путу – путу просперитета да уведемо младе 
нараштаје да се што више баве спортом и рекреацијом.  

УСР „Дунав“ води бригу и заштиту Дунава на 1244км обале, где смо и 
лоцирани, па и шире, што говори да смо се одржали 65 година, од 03. 02. 1951. До 
2016. године. Овај јубилеј ћемо 2016. Обележити разним активностима, чувањем 
Дунава и читавог еко система. 

Током 2015. године смо уложили доста средстава за уређење обале као и 
прилазног пута, што ће нам олакшати рад у наредном периоду. 

Својим члановима – корисницима понтона обезбедићемо приступ понтонима на 
еколошки безбедан начин и по европским стандардима – односно са законом о 
пловидби.  

Основна стратегија је омасовљење млађих категорија, у сарадњи са спортским 
савезом општине Сремски Карловци, риболовачким савезом Војводине и другим 
институцијама и организацијама. 

 
Орјентиринг клуб „Стражилово“ 

 
Орјентиринг клуб „Стражилово“ основан је 1985. године.  Са својим чланством 

активно ради на креирању и цртању карата Фрушке горе, такође баве се и орјентацијом 
у природи.  

Историјат 

Оријентиринг клуб „Стражилово“ из Сремских Карловаца делује као 
самостална спортска организација од 1985. године, издвајањем из секције за спортску 
оријентацију ПСД „Стражилово“. 

Оријениринг (спортска оријентацаија, оријентациони крос, планинарска 
оријентација) у нашем месту је нашао своје присталице међу члановима 
ПСД“Стражилово“, предвођене Ковачевић Радом и Стеваном и Владом Холовком, већ 
1953. године учествују на трећем првенству Војводине где су освојили друго место.  

Поред  дневног, ноћног све до краја седамдесетих заступљен је и ски 
оријентирнг али у форми екипних такмичења. Секција за оријентацију је међу 
најбројнијима у оквиру мултидисциплинарне делатности планинарско смучарског 
друштва. Као вође екипа посебно се истичу Јосип Матуски, Слободан Малетић, Влада 
Јовичић, Јасна Маширевић а од млађих Ђорђе Вуковић, Мића Пејаковић, Јоца Фурдек 
други.  

Иако је, у правом смислу, оријентиринг, као појединачна спортска дисциплина 
започела такмичењем које је организовало наше друштво 1975. године, већ 1969. 
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године неколико наших врхунских такмичара предвођени Вуковић Ђорђем упознало се 
са појединачним формама оријентиринга на међународним такмичењима у Бугарској, 
Мађарској и Чехословачкој.  

 
Новембра 1971. године на Стражилову је организована појединачна трка за 60 

скандинавских оријентираца који су били наши гости.  
1972. три наша члана учествују на највећем светском такмичењу у овоме спорту 

О-Рингену. 
1973. карловчани освајају треће место у држави а већ наредне године постају 

прваци. Титулу најбољих освојили су још 1978. и 1980. године. У првом званичном 
наступању  репрезентације Србије нашла су се и три наша члана (Вуковић, 
Стевановић, Дућак).  

Од 1975 године када смо издали прву четворобојну карту 1:20 000 у Србији по 
стандарду ИОФ-а. па до данас организујемо оријентационо такмичење под називом 
Стражиловски куп.  

Од 1980  до 1985 наш најбољи такмичар, Дућак Јосип, је стандардни члан 
реперезентације Југославије а др Стевановић Борислав њен тренер.  

У даљем периоду, све до краја деведесетих година, израста генерација младих 
оријентираца (Шарић Мирко, Матуски Влада и Јасмина, Кобац Љиља, браћа Хорват, 
Игор Дућак и други) која је своја међународна искуства стицала управо на бројним 
такмичењима у Мађарској и Чехословачкој. У том периоду наши омладинци наступају 
на тркама око Сегедина, Печуја  а старији чланови сваке године учествују на Хунгариа 
купу. Најбољи јуниор из тога тима, Чавић Предраг, постаје  члан државне 
репрезентације. Након једног мањег застоја у раду клуба и одласка квалитетног 
такмичарског кадра, крајем деведесетих година, због познате економске и политичке 
кризе, после двехиљадите године, поново започиње успон у раду клуба. Вишеструки 
првак државе и освајач титуле шампиона Балкана постаје наш члан Бауер Драгиша 
коме се у државном дресу ускоро придружују Петровић Александар и Шарић Петар.  

Наша чланица Јовановић Слађана осваја наслов најбоље такмичарке 2009. 
године а  2010. године са својим клупским другарицама Першић Ружицом и 
Кузмановић Аном постаје најбоља женска штафета у земљи. 

 
Данас за клуб наступа 10 пионира млађег и старијег узраста, 4 сениора, 3 

сениорке, 3 ветерана и 4 члана који повремено наступају у Б категорији. Поред тога у 
нашем чланству је и десет искусних организатора оријентационих такмичења, 
некадашњих такмичара, што нас у кадровско-организационом смислу сврстава међу 
водеће клубове у земљи. У организацији оријентационих такмичења смо водећи у 
земљи, како због оног дневног - „Стражиловски куп“ (последњег викенда марта 
месеца, дводневно или  једнодневно такмичење), тако и због оног које се одржава 
последњег викенда октобра - „Вече Кукувије“ као једино класично ноћно појединачно 
оријентационо такмичење у земљи.  

 
Иако грађа Фрушке горе нема толико рељефних изазова за оријентиринг ми смо 

се до сада трудили да картирамо што занимљивије терене на њој. Сами Сремски 
Карловци, град са 10.000 становника, који се налази на десној обали Дунава је на 
падинама Фрушке горе, само је 4,5км удаљен од шуме и терена за оријентиринг. И 
сама његова градска зона и околине је брдовита, прожета бројним виноградима 
воћњацима и шумарцима, представља погодне  школске полигоне за оријентиринг. Ту 
су прихватљиви смештајни капацитети у граду са бројним апартманима, хостели, 
хотели и планинарски дом који је смештен у централном делу шуме Стражилово. 



19 
 

Највећи проблем у организацији оријентационих такмичења за нас представља 
недостатак квалитених реамбулатора који  би картирали један део занимљивих терена 
за оријентиринг у нашој околини и Фрушкој гори као и недостатак СИ система. 
 
Кинолошко друштво „Дунав“ 
Кинолошко друштво „Дунав“ основано је 1992. године и бави се изложбама расних 
паса и заштитом животиња.  
 
Карате клуб „Импулс“ 
Карате клуб „Импулс“ основан је 2003. године броји 80 чланова и то највише у 
најмлађим категоријама.  
 

Карате клуб „ИМПУЛС“ основан је 27.06.2003. године. Клуб је основан од 
стране ентузијаста и истинских заљубљеника у карате спорт. Богата традиција карате 
спорта у Сремским Карловцима датира из 70. и 80. година прошлог века када се прва 
генерација Карловачких каратиста такмичила у националној Лиги СФРЈ. Браћа Јово и 
Никола Козомара, Стеван Аврамовић, Илија Милутиновић, Божидар Љарчевић и 
Предраг Сарић поставили су темеље каратеа будућим генерацијама. Данас клуб броји 
око 80 чланова деце свих узраста и оба пола. Рад клуба се одвија у Сремским 
Карловцима као и у основној школи „Људовит Штур“ у Кисачу. Клуб уписује децу од 
4 године и кроз програм „Карате спорт и корективна гимнастика“, обезбеђују се и 
пружају сви услови за правилан раст и развој детета.  Карате клуб „ИМПУЛС“ је 
добитник највећег општинског признања НАГРАДЕ – ПОВЕЉЕ ОПШТИНЕ 
СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ ЗА 2008. 
 
МИСИЈА 
 

Мисија је да деца уз стручно педагошки рад развијају: моторичке, 
функционалне и психолошке способности као и да кроз основну карате обуку 
перманентно напредују.  Дисциплина, социјализиација, учење, стицање одговорности и 
самопоуздање кроз дружење и осмех су главне смернице у раду са децом. У циљу 
формирања комплетних личности као и постизање врхунских спортских резултата, 
карате клуб „ИМПУЛС“ доприноси коначном циљу стварања здраве нације. 
 
ПРОГРАМ РАДА 
 
Рад клуба конципира се са децом/спортистима свих узрасних категорија: 
Полетарци 
Пионири 
Наде 
Кадети 
Јуниори 
Млађи Сениори 
Сениори 
 
Атлетски клуб „Es atletix“ 
Атлетски клуб „Es atletix“ основан је 2014. године и бави се радом са млађим 
категоријама.  
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Кошаркашки клуб „Харди спорт“ 
Кошаркашки клуб „Харди спорт“ основан је 2014. године. Бави се радом са млађим 
категоријама.  
 
 
Бициклистички клуб „Стражилово“ 
Бициклистички клуб „Стражилово“ основан је 2012. године. Бави се рекреативним 
акцијама и промовише бициклизам. 
Историјат 

Бициклистички клуб „Стражилово“ (БКС) са седиштем у Сремским Карловцима  
данас броји око 50 чланова, рекреативаца , љубитеља вожње бицикла у природи. 1995. 
године су почела прва дружења на два точка у шуми , до Бранковог гроба, 
Планинарског дома... 2002. године је регистрован клуб и по свему судећи да је то први 
бициклистички клуб у историји спорта Сремских Карловаца. Међу омладином која је 
подигла овај клуб били су:  Велимир Михајловић, Наков Саша, Никола Депало, Дејан 
Вуцковић, Александар Стопар, Јован Ђурић, Станислав Алткорн и Јован Гавриловић 
као једини возач међу рекреативцима и љубитељима бициклизма који је носио дрес 
репрезентације и који је освајач међународних медаља. 

2012. године „БКС“ је реоснован ради новог Закона о спорту и том приликом је 
подигнут на виши ниво функционисања а чланови који су се потрудили да овај клуб 
живи и даље, чинили су: Ненад Милуновић, Дане Милосевић, Велимир Михајловић, 
Игор Петковић, Бранислав Срдић, Бојан Ђурђић, Оливер Стрбац, Бојан Тесевић, Марко 
Поповић, Јован Гавриловић... 

И овога пута, већину су чинили возачи рекреативци али је карловачки 
планински бициклистички састав био проширен, а омладина која је после Гавриловић 
Јована носила дрес државног првака и у дресу репрезентације традиционално од 2001. 
на Балканским и Светским такмичењима красила је нашу земљу са многобројним 
успесима. Данас се поносимо и Ђурђић Бојаном као најбољим српским бицикистом у 
историји овог спорта, 19. пута државни шампион, 3 пута Балкански шампион, налази 
се међу 70 возача на светској ранг листи. 

Оливер Штрбац, 4 пута шампион Србије, 2 пута вицешампион и међу 70 возача 
у Европи. 

Марко Поповић, 3 пута државни првак, шампион Купа Србије, вицешампион 
Балкана, међу 70 возача на Светском шампионату 2012. 

Бојан Тешевић, 2011. на државном шампионату 4. место, 2011. победник 
новогодишњег Купа у циклокрос дисциплини, вицешампион Фрушкогорског маратона. 

Јован Гавриловић, 2 пута државни шампион, 3. место на Балканијади 2001., 
међу 70 возача на Светском купу 2001.,  

Сви наведени су из Сремских Карловаца. 
Напомена, БКС је клуб који се бави рекреативним спортом а успехе које су 

наши суграђани остварили су постигнути у разним клубовима широм Србије за које су 
они возили током каријере. Данас карловачки планински бициклисти прослављају 20 
година труда и рада у овој сфери спорта... 
Бејзбол и софтбол клуб „4 лава“ 
Бејзбол и софтбол клуб „4 лава“ основан је 2013. године. 
 

Планинарско – смучарско друштво „Стражилово“ 
 
Планинарско – смучарско друштво „Стражилово“ основано је 1980. године. 

Друштво се бави рекреативним планинарством.  
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Историјат  
Доласком Радивоја Врховца за директора карловачке гимназије 1904. године  

долази до бројних реформи у школском систему а међу њима и практична , очигледна 
настава, кроз изласке ученика у карловачку околину, Фрушку гору и упознавањем  
целe земљe кроз велике ђачке екскурзије.  Радом, који је спровео међу својим 
ученицима и професорима, директор Гиманзије, створио је одличну основу за развој 
планинарства у Сремским Карловцима као и за оснивање подружнице планинског 
друштва „Фрушка Гора“ 1924. године.. 

Планинарски покрет у нашем крају, оснивање и активност нашег друштва уско 
је везана за личност професора Карловачке гимназије на предметима математика и 
физика, Панајота Миодраговића, његовог оснивача и дугогодишњег председника. Први 
чланови друштва су били карловачки гимназијалци, чланови природњачке секције 
међу којима су се истицали Лазар Маширевић и Димитрије Јанковић. 

У почетку је рад друштва био заснован на излетима у околину. Вилине водице, 
Гргетег, Вучји до и Иришки Венац служили су за упознавање флоре и морфолошке 
грађе источних делова Фрушке горе. Убрзо су се карловчани отиснули до Јулијских 
алпа, Триглава и Швајцарских глечера. Са излетима, високогорским успонима 
необично је било популарно и скијашко трчање и спуст где су чланови ПД 
„Стражилово“ поститизали врхунске резулатате. 

Након Другог светског рата, 1949. године оснива се иницијативни одбор за 
обнову рада друштва са инг. Лазаром Маширевићем, проф. Димитријем Јанковићем, 
проф. Иваном Мутибарићем, Пајом Хорватом и другима. Тек по одобрењу надлежних 
покрајинских органа , друштво званично започиње са радом 1951. године. Првих 
година послератног развоја друштво је усмерило свој рад на обнову планинарских 
домова на Стражилову (Чардак, Хотел) са ретким излетима у ближу околину. 

Средином шездесетих друштво броји скоро 500 чланова, првенствено 
карловачке омладине, која је у секцијама за оријентацију, алпинизам и скијање 
постиже велике резулатате у покрајини и Југославији. Освајају се бројни планинарски 
врхови Триглав, Олимп, Мусала, Мон Блан. 

1962. године започиње изградња новог планинарског дома који је ангажавао све 
друштвене капацитете, улагајући огроман труд, друштво полако себе исрцпљује и 
крајем шездесетих скоро престаје са радом.  

1973. године на иницијативу Радивоја Ковачевића и Ђорђа Вуковића, друштво 
обновља рад и превасходне акције су му на пољу спортске оријентације али се 
настављају и занимљиве планинарске активности од успона на Триглав и Олимп до 
одласка на Високи Атлас и Хималаје. 

1985. године се издвајау оријентирци па је даља активност усмерена ка бројне 
излете у околину са карловачким основцима, учествовање на високогорским турама, 
планинарским маратонима и планинарским слетовима. Обнавља се рад планинарског 
дома који је данас најзначајнији планинарски објекат на Фрушкој гори. Данас, друштво 
броји  шездесет чланова  и најзначајније активности су високогорско планинарење, 
алпинизам, рафтинг, теркинг и планинаско трчање. 
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Клуб „Тао“ 
Клуб „Тао“ бави се вежбањем и рекреацијом у природи и представља придруженог 
члана Спортског савеза  
   
5.4. Спортска инфраструктура 
 

У општини Сремски Карловци налазе се два локалитета који су на отвореном: 
Фудбалски терен, спортски терени „Дворска башта“, комплекс у оквиру ког се налазе 
терени за одбојку, рукомет, мали фудбал, атлетска стаза, кошаркашки терени, јама за 
скок у даљ. Такође на територији општине налазе се и два објекта који служе у 
спортско-рекреативне сврхе: фискултурна сала основне школе „23. октобар“ и објекат 
„Соколски дом“ 

Тенденција општинске управе свакако јесте да, у сарадњи са свим релевантним 
актерима на локалном, покрајинском, републичком, регионалном и међународном 
нивоу ради на изградњи новог, адекватног спортског објекта који ће испуњавати све 
неопходне захтеве, потребе и модерне стандарде. Такође, изградња новог спортског 
објекта, представља и један од приоритета ове Стратегије.  

 
 

5.5. Историјат спорта у Сремским Карловцима 
 
 Спорт у Сремским Карловцима организовано започиње настанком Соколоског 
покрета. Соколски покрет у Аустро-угарској представљено је као национално-
ослободилачки покрет, који физичких вежбама прикрива свој прави циљ, а то је 
ослобађање и уједињење свих српских земаља у једну целину, а притом пратећи идеју 
свесловенства. У овом правцу се развија мишљење савремене српске историјографије 
која своја утемељења налази у погледу историчара соколовства између два светска 
рата. Соколи су у физичком васпитању видели средство за јачање физичког здравља 
али и духовног тј. јачали су морал народа, што је било итекако важно.  
 
 Повод за оснивање српског Соколовства била је Омладинска скупштина, 
одржана у Сремским Карловцима 1903. године. Одмах, следеће године, основан је 
Српски соко у Карловцима. Они који су били омладински скупштинари, били су први 
чланови соколски. Одмах за првим друштвом у Карловцима основана је прва соколска 
жупа „Фрушкогорац“.1 
 
 Соколски покрет код Срба отпочео је формално и реално 1904. године. Одмах 
на почетку истакнута је битна његова ознака која је гласила: „образовање појединца – 
друштвена организација“. Соколски покрет никао је, видели смо, у омладинским 
круговима, посебно у Карловцима. Још пре него што је Хрватско-словенска влада 
потврдила Српског сокола и тако им дала право јавног реда 24. марта 1904. Године, 
извршена је дуга претходнба успешна припрема, пре свега међу српском омладином.2 

 
 
 
 
 

                                                
1
 „Српско соколство“, Соколски зборник, уредио Анте Брожовић, год. 1., Београд 1934. Стр. 209-210 

2
 „Соколске речи“, др Лаза Поповић, уредио: Душан М. Богиновић, стр. 66 
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ОДЕЉАК 6   
СТАЊЕ СПОРТА У ОПШТИНИ 

 
 

6.1.   ШКОЛСКИ СПОРТ  
 
Мисија и визија школског спорта    

  
Мисија школског спорта је да свим ученицима, без обзира на узраст, пол, 

способности и друге разлике, омогући учествовање и  спортским активностима и тако 
допринесе физичком и менталном здрављу и развоју и подстакне ученике на бављење 
спортом у школи и на тај начин допринесе формирању активног животног стила код 
младих.   
 

Визија школског спорта 
 

Школски спорт треба да допринесе унапређењу јавног здравља, буде база за 
омасовљење и развој спорта у општини и спона између школа, спортских клубова и 
удружења.   
Школски спорт у први план истиче партиципацију и висок ниво активности свих 
учесника, уз коришћење инклузивних стратегија које свим ученицима омогућавају да 
доживе успех. Промовише активно учествовање ученика, јер је то и основни разлог 
због којег се ученици опредељују за школски спорт (желе да вежбају, играју утакмице, 
буду активни). У школском спорту нагласак није на селекцији; то не значи да он нема 
важну улогу у идентификацији спортски даровитих и талентованих ученика. Њима је 
потребно обезбедити додатни изазов, омогућити им да се такмиче за репрезентацију 
школе (општине, округа итд.) и усмерити их у одговарајуће спортске клубове. 
Допринос школа идентификацији спортских талената посебно је важан у млађем 
школском узрасту (први циклус образовања), што подразумева отвореност школског 
спорта и за ученике овог узраста.     
 

Бављење школским спортом треба да буде забавно, пријатно искуство, које 
укључује игру, дружење, узајамно помагање и, наравно, учење и напредовање у складу 
са могућностима. Школски спорт одликује балансиран приступ спортском, школском и 
личном развоју ученика. Важан је и процес (само бављење спортом, напор који се 
улаже, радост због нечег што се научило), а не само продукт (резултат, освојено место, 
медаља). Такође, важан циљ тиче се формирања трајног интересовања за бављење 
спортом, што може допринети бављењу спортским или рекреативним активностима 
током целог живота.   

 
Актуелни Закон о спорту у члану 143, на следећи начин дефинише школски 

спорт: „Школски спорт, у смислу овог закона, обухвата организоване наставне и 
ваннаставне спортске активности у области школског физичког васпитања, укључујући 
и школска спортска такмичења, које се спроводе у оквиру школског система у складу 
са наставним планом и програмом, утврђеним у складу са законом“.   
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СТРАТЕШКИ ЦИЉЕВИ 
 

Када је реч о приоритетима јединица локалних самоуправа у погледу школског 
спорта, Закон о спорту препознаје следеће потребе и интересе грађана за чије се 
остваривање обезбеђују средства у буџету јединица локалне самоуправе:  
 
- Подстицање и стварање услова за унапређење спорта за све, односно бављења 
грађана спортом, посебно деце, омладине, жена и особа са инвалидитетом;   
- Изградња, одржавање и опремање спортских објеката на територији јединице локалне 
самоуправе, а посебно јавних спортских терена у стамбеним насељима или у њиховој 
близини и школских спортских објеката, и набавка спортске опреме и реквизита;   
- Организација спортских такмичења од посебног значаја за јединицу локалне 
самоуправе;  - Предшколски и школски спорт (рад школских спортских секција и 
друштава, општинска, градска и међуопштинска школска спортска такмичења и др.);   
- Рационално и наменско коришћење спортских сала и спортских објеката у државној 
својини чији је корисник јединица локалне самоуправе, кроз одобравање њиховог 
коришћења за спортске активности и доделу термина за тренирање учесницима у 
систему спорта и др.    
 

Значај јединица локалне самоуправе у развоју школског спорта препознаје и 
Национална стратегија за младе. Бављење младих спортом, наиме, представља важан 
специфичан циљ ове стратегије, укључујући обезбеђивање услова за бављење 
спортским активностима у локалној заједници (школски спорт, спорт за све), подршку 
учешћу младих у спортским и рекреативним активностима у свим узрастима и на свим 
нивоима, и институционализацију и развијање школског спорта.    

 
У нашој општини има једну основну и три средње школе са око 3.500 ученика 

који се налазе у систему школског спорта. План школског спорта реализује се кроз 
наставу физичког васпитања, слободне активности, односно секције по школама и кроз 
школска спортска такмичења.    

 
Школска такмичења се одржавају на пет нивоа:   
1. Школско  
2. Општинско   
3. Окружно   
4. Међуокружно  
5. Републичко    
 
КЉУЧНИ ПРИНЦИПИ  СТРАТЕГИЈЕ:    
- једнакост и исте шансе свих ученика када је реч о праву на бављење квалитетним 
физичким васпитањем и школским спортом;   
- важност редовног бављења физичком активношћу/спортом за физичко и ментално 
здравље и развој деце и младих, као и њихово школско постигнуће;   
- важност омасовљавања спорта и јачања веза између школског спорта и других видова 
спорта;   
- важност школског спорта за повезивање школе, родитеља и локалне заједнице, са 
циљем унапређења образовно‐васпитне ефективности школе;    
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ЦИЉЕВИ И МЕРЕ СТРАТЕГИЈЕ: 
 
Циљ 1. Подизање нивоа физичке активности активности, ученика, подстицањем и 
оснаживањем целе школе да, у сарадњи са родитељима и локалном средином, 
промовишње физичку активност   
 
Мера:    

Покретање иницијативе под називом „Спорт у школе“. Ослањајући се на 
пројекат ,,Спорт у школе“, који је финансиран од стране Министарства просвете, науке 
и технолошког развоја и Министарства за спорт и омладину, проширили бисмо ову 
активност на још школа у нашој општини. Планирано је да се укључе још две школе из 
општине поред једне која је већ у пројекту. Добит је вишеструка. Ангажовали бисмо 
професоре физичког васпитања који се налазе на евиденцији Тржишта рада који би 
радили са ученицима од 1-4 разреда. Самим тим пружили бисмо шансу младим 
људима да раде у струци и својим знањем и еланом допринесу развоју физичке културе 
уопште.  

Друго,али не и мање важно је да бисмо више ангажовали ученике нижих 
разреда, који су по досадашњим сазнањима били ускраћени у спортским секцијама у 
односу на више разреде. Такође, кроз пројекат, имали бисмо стручно оспособљавање 
ученика за учешће на ,,Малим олимпијским играма“, које је призната дисциплина у 
календару школских спортских такмичења Министарства спорта и омладине.   

 
 
Циљ 2. Побољшање квалитета и квантитета понуде школског спорта   
 
Мере:    

У циљу побољшања квалитета и квантитета понуде школског спорта предлог је 
да тренери, које финансира локална самоуправа, узму учешће у реализацијма школских 
секција. Тиме би се добила  шира лепеза понуда активности у школама као и виши 
степен стручности у раду. (тренери који су специјализовани  за одређену активност 
тј.грану спорта). Такође, могла би се спровести тестирања која би помогла у раном 
откривању талената за одређену спортску грану као и њихово усмеравање ка 
спортским клубовима;  

Подстицање перманентног стручног усавршавања наставника физичког 
васпитања, учитеља и другог стручног особља у школи из области физичког 
васпитзања и школског спорта.    
 
Циљ 3. Значајнија подршка развоју школског спорта на нивоу локалне 
самоуправе   
 
Мере:    

Адекватно позиционирање школског спорта у локалним стратегијама које се 
тичу развоја квалитета живота грађана, што подразумева да функционисање и уређење 
школског спорта буде приоритет;    

Одређивање задатака у развоју школског спорта у Спортском савезу Локалне 
самоуправе (набавка потребних спортских реквизита, обезбеђивање услова за 
спровођење и организацију школских спортских такмичења, предшколски и школски 
спорт, стимулација стручног рада у школском спорту, здравствена заштита ученика;    
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Обезбеђивање средстава за реализацију програмских активности школскогх 
спорта ( из планираног буџета за развој унапређења спорта на локалном нивоу) и 
именовање носиоца тих активности (Спортски савез, Савез за школски спорт и др.).   
 
Циљ 4. Неговање културе спортског понашања, фер плеја, сарадње, толеранције и 
поштовања различитости, на спортским теренима и поред њих   
 
Мере:    

Промоција правих спортских вредности, спортског понашања и фер плеја;   
Подстицање спортског понашања свих актера спортског догађаја, уз нагласак на фер 
плеју, учествовању и напредовању, пре него на побеђивању.  

   
 

Циљ 5. Побољшање медијског праћења и промоције школског спорта   
 
Мере:    

Покретање сајта за праћење свих активности школског спорта;    
Поред праћења свих догађаја, сајт ће функционисати и као  ресурс за 

наставнике, са примерима добре праксе, корисним линковима и могућностима стручне 
консултације;  

Подстицање школа да на својим званичним сајтовима посебан део одвоје за 
презентацију и промоцију активности на подручју школског спорта;   Укључивање 
чланова новинарских секција у школама у праћење и извештавање свих активности 
везаних за школски спорт. 
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6.2.   ОМЛАДИНСКЕ, СПОРТСКЕ ШКОЛЕ  
 

Деца и млади имају урођену потребу за игром, доказивањем и 
самодоказивањем. Уколико се потребе и вишак младалачке енергије не усмери 
правилно, деца сама проналазе начине који, на жалост, нису увек исправни (дрога, 
алкохол, улица ...).  Управо организација омладинских спортских школа може 
одговорити на ове изазове. Потребно је имати сарадњу са свим чиниоцима друштва у 
креирању. Кључни фактор одрживости овог приступа у развоју спорта јесте 
партнерство школе са родитељима, локалном заједницом, спортским клубовима и 
Савезом.   

Европска повеља о спорту дефинише низ мера које за циљ имају да сваком 
појединцу омогуће да учествује у спорту, укључујући и обезбеђивање могућности за 
све младе људе да имају наставу физичког васпитања, али поред тога и могућност да 
стекну базичне спортске вештине ван наставе физичког васпитања. Члан 5 ове Повеље 
односи се на предузимање одговарајућих корака са циљем развоја физичке кондиције, 
стицања базичних спортских вештина и подстицања бављења спортом младих, 
посебно:   

 
- обезбеђујући да су програми и објекти за спорт, рекреацију и физичко васпитање 
доступни свим ученицима, као и одговарајуће време;   
- обезбеђујући одговарајуће могућности за наставак бављења спортом након обавезног 
образовања;   
- подстичући развој одговарајућих веза између школа или других образовних установа, 
школских секција и локалних спортских клубова;   
- фацилитирајући и развијајући коришћење спортских објеката од стране школа и 
локалне заједнице;   
- подстичући климу мишљења где родитељи, наставници, тренери и лидери стимулишу 
младе људе да редовно физички вежбају;   
- обезбеђујући едукацију из спортске етике за ученике од основне школе па надаље.    
 

Концепт омладинских спортских школа уважава концепт школа које 
промовишу здравље и карактерише их усмереност на целу заједницу. Осамдесетих 
година протеклог века, Светска здравствена организација направила је заокрет у 
схватању промоције здравља, са понашања појединца нагласак је преусмерен на развој 
здравог окружења. Уместо традиционалног приступа здравственом васпитању, овај 
концепт подразумева широк захват различитих аспеката живота. Како би се образовни 
и здравствени исходи побољшали, потребно је развити приступ који је ефективнији од 
појединачне интервенције и кроз тај приступ промовисати физичку активност, здраву 
исхрану и ментално здравље. Приступ усмерен на целу заједницу може бити посебно 
ефективан за промоцију физичке активности код адолесценткиња, што је такође један 
од битних циљева ове Стратегије.   

У врху ланца организације омладинских спортских школа посебно је битно 
анимирати децу, већ од предшколских спортских игара преко школских такмичења до 
доласка у омладинске школе разних спортова.    

Из редова младих који пролазе омладинске спортске школе могуће је 
селектирати односно одабрати оне које имају предиспозиције за одређене спортове и 
који своју спортску каријеру могу надоградити у специјализованим спортским 
школама и спортским клубовима. Деца која прођу кроз такве програме једним делом 
наставиће своју спортску каријеру стремећи ка врхунским резултатима, а једним делом 
кроз рекреативно бављење спортом. У наредном периоду требало би успоставити 
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пирамиду која полази од спортских играоница, преко школског спорта, кроз 
омладинске спортске школе, клубове до врха пирамиде врхунског спорта.   
 
 

Циљеви- мере и активности испуњавања циљева 
 
Циљ 1. Омасовљавање спортских школа  
1.1. Подстицати вежбовне активности деце предшколског узраста - Активност 
спортске играонице у вртићима - Ојачати рад с предшколским узрастима у клубовима  
1.2. Подстицати оснивање и рад школских спортских друштава - Снимити стање - 
Пратити постигнућа  - Награђивати најбоље   
1.3. Подстицати оснивање и рад спортских школа - Снимити стање - Пратити 
постигнућа - Омогућити напредовање   
 
Циљ 2. Јачање тренерског потенцијала  
2.1. Више укључити постојеће - Уредити базу података - Мотивисати и стимулирати  
2.2. Едуковати недовољно едуковане - Анкетирати заинтересоване - Едуковати по 
програмима  
2.3. Школовати нове из редова бивших спортиста - Анимирати бивше спортисте - 
Школовати по програмима  
 
 Циљ 3. Термини  
3.1. Рационално користити термине и просторе  
3.2. Осигурати нове термине  
3.3. Обнова, изградња и опремање спортских објеката - при школама - при клубовима   
 
Циљ 4. Развијање механизама за финансирање омладинских школа  
4.1. Повећати укупна средства за спорт - Из фондова и пројеката - Од спонзора  
4.2. Повећати укупна средства за школе - Усмерити примерен део за спорт  
4.3. Повећати удео средстава намењених спорту за младе   
 
Циљ 5. Организација спортских кампова  
5.1. Повећање интересовања деце за одређене гране спорта (промотери спортских 
грана- истакнути спортисти )  
5.2. Спортски туризам  
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6.3.   ВРХУНСКИ СПОРТ   
 

У Закону о спорту врхунски спорт је дефинисан као област спорта која обухвата 
спортске активности које показују изузетне (врхунске) спортске квалитете и резултате. 
То практично значи да само они спортисти и спортске гране који постижу врхунске 
резултате на међународној сцени могу имати атрибут врхунског спорта.   

Квалитетан спорт обухвата све спортске активности  које се спроводе у оквиру 
поједине спортске гране, а чија се такмичења одржавају од локалног, покрајинског до 
националног нивоа.  Меродавне  процене  показују  да  се  Србија  не  налази  у  
светском,  па  ни европском врху,  када  је  реч о  спорту  („Greatest sporting nations“,  
2013).  Ако  се  посматрају сва релевантна  спортска  такмичења,  Србија  се  налази  на  
35.  месту  у  свету,  и  19. месту у Европи.  

Од  европских  земаља,  испред  се  налазе  Русија  (на  2.  месту), Велика 
Британија (3),  Немачка  (5),  Француска   (6),  Италија  (7),  Шпанија (12), Холандија  
(14), Шведска  (17),  Швајцарска  (18),  Пољска  (19),  Чешка  (20),  Украјина (23),  
Мађарска  (28), Аустрија  (30),  Норвешка (31),  Белорусија  (32),  Финска  (33)  и 
Бугарска  (34).     

Ако  се  успешност  посматра  по  броју  становника,  Србија  је  на  23.  месту  у  
свету  и 17. месту  у  Европи.  Најуспешнији  смо  у  тенису, стрељаштву,  ватерполу,  
теквонду, пливању,  кану/кајаку,  атлетици  и  веслању.      

На  основу  комплексног  бодовања  успешности  на  последњим  летњим 
олимпијским играма у  Лондону,  Србија  се  нашла  на  41.  месту  од  укупно  100 
рангираних земаља  (21.  место  међу  европским  земљама),  а  када  се  успешност 
процењује  према  броју  становника  –  на  30  месту  од  укупно  60  земаља  (21. место 
у  конкуренцији  европских  земаља). 

 
Дакле,  и  са  аспекта  развијености  врхунског  спорта,  има  много  простора  за 

напредовање,  а  програмски рад и системски притуп том раду у предшколском и 
школском спорту  би  требало  да  допринесе  ширем  обухвату  деце  и  младих 
спортом,  стварајући  тако  основу  за  врхунски спорт.   

Будући да Сремски Карловци имају дугу и богату спортску традицију која 
датира од друге половине 19. века, на територији наше општине постоји и ради велики 
број спортских удружења и организација.   

Међутим, Сремски Карловци као општина има реалан одлив младог 
становништва и то представља проблем у целокупном и пуном развоју неког спортисте 
у врхунског спортисту. Да би смо дошли до врхунског спортисте или спортског тима 
неопходна су ситемска решења и континуиран и принципијелан рад на програмима и 
активностима која ћемо себи поставити за основна средства и путем којих ћемо 
омогућити развој врхунских спортиста у општини Сремски Карловци. 

     
Циљеви које треба достићи у процесу развоја врхунског спорта: 

 
- добро организовани институционални механизми у спорту са успостављеним 
системом управљања и одговорности и стручним кадром способним да испрати 
врхунске захтеве наших спортиста.  
- стручне, оспособљене и тренере у контуинуираном процесу личног усавршавања и 
праћења актуелних кретања у системима тренажног процеса.  
- добро организоване и материјално што самосталније клубове.  
- функционални систем обезбеђивања финансијских средстава од свих привредних 
субјеката  
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- већи број запослених дипломираних тренера одређене спортске гране и професора 
физичког васпитања  
- континутет у одржавању спортских кампова (за талентоване спортисте, развојних, 
истраживачких, турнирског типа, за припреме спортиста...) у организацији локалне 
самоуправе и уз сарадњу са Заводом за спорт, Покрајинским секретаријатом за спорт и 
омладину и Министарством омладине и спорта.  
- успостављена интензивна сарадња са свим републичким и покрајинским спортским 
организацијама, заводима и министарствима заснована на узајамним потребама и 
одговорностима.  
- функционалан и сврсисходан партнерски однос између школског и клубског спорта - 
детекција спортски и интелектуално талентоване деце.  
- успоствљени партнерски односи између школа, клубова и локалне самоуправе на 
системским и програмским основама. 
- испуњени сви материјални предуслови који директно утичу на ментално здравље 
врхунског спортисте.  
- приведена сврси сва постојећа и изграђена нова инфраструктура.  
- задовољена инфраструктурна потреба свих врхунских спортова у нашој општини.  
 
Активности које је неопходно спровести у сврху постизања циљева Стратегије 
развоја спорта у општини Сремски Карловци 2015-2018, а везано за могућност 
развоја врхунског спорта: 
 
- стручно и материјално оправдано, усмерити све институционалне механизме и 
организације како би оне на научно заснованом принципу и предходно евалуираним 
програмима усмериле своје активности на превенцију свих негативних појава у 
друштву које се директно рефлектују на спорт као и на развој врхунског спорта.  
 
- искористити сав умни потенцијал који се налази у нашој општини како би смо 
поправили ситуацији у спорту уопште па и у врхунском спорту.  
 
- приступити суштинској промени у организацији спортских институционалних 
механизама.  
 
- унети новине у раду и у приступу раду у области спорта.  
 
- створити услове за врхунско спортско достигнуће кроз подизање нивоа стручности и 
одговорности спортских радника и радника у спорту у свим институционалним 
механизмима.  
 
- преиспитати  оправданост као и степен искоришћености и могућност проширења 
свих пројеката који су сада у току на територији општине Сремски Карловци, а који 
могу утицати на популаризацију спорта уопште и детекцију спортски талентоване 
деце.  
 
- програмски уређеним системом вежбања који ће бити стручно надгледан стварати 
код деце до 12 године (предшколски и млађи школски узраст) широку моторичку 
основу чиме би смо од 12 године омогућили правовремену специјализацију тј 
усмеравање сваког појединца на  
одређене спортове.  
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- истовремено са стварањем широког моторичког основа код сваког детета морамо 
радити и на раној стимулацији когнитивних способности како би смо након завршетка 
сензибилних периода у развоју деце добили моторички и когнитивно изузетне младе 
спортисте са којима се може квалитетно спровести процес спортског усмеравања.  
 
- мерења и тестирања за правовремено усмеравање спортиста морају бити обављана 
искључиво под надзором лица која су под надлежношћу локалне самоуправе или 
морају спроводити обучена и сертификована од стране Завода за спорт (републичког 
или покрајинског). Никако то не смеју радити приватна удружења или самостална 
приватна лица, а између осталог из разлога, здравствене заштите, чувања приватности 
информација као и злоупотреба истих.  
 
- стварање јединствене и заштићене базе података за свако дете у нашој општини са 
свим мерењима, тестирањима и здравственио-спортским прегледима почев од њихове 
5 године чиме би смо створили јединствену основу за рад, корекцију и унапређење 
спортских вештина појединца, а у циљу стварања потецијалних врхунских спортиста 
односно тимова.  
 
- партнерски однос између клубова, предшколске усанове и свих школа у циљу што 
квалитетнијег савладавања школског програма из области физичке културе као и 
интезивирања рада у школском спорту кроз рад спортских секција и изборних 
предмета.  
 
-створити законску основу да најобразованији и најискуснији тренери раде са младим 
спортистима који су се већ определили за одређену грану спорта у оквиру 
ваннаставних активности (спортске секције и изборни спорт). 
 
-формирати релевантан Савет за спорт која ће вршити анализу и и давати стручно 
саветодавно мишљење везано за програме и планове рада за врхунске спортисте и 
тимове чији ће тренажни процес и такмичења делом бити финансирани из средстава 
локалне самоуправе.  
 
-партнерским односом клубова и стручних лица из општинских спортских 
организација израдити програме тренирања и припрема са планом наступа на 
такмичењима за све потенцијалне спортисте и тимове које су у могућности да постигну 
врхунске резултате за период од 4 године и плански финасирати одређене одобрене 
програме.  
 
-спровести анализу досадашњег начина финансирања клубова и приступити измени 
начина и облика финансирања спортских клубова, а у циљу постизања реалних 
квлитативних ефеката из тог финасирања.  
 
-континуирано пратити и аплицирати за подстицајна средства за развој врхунског 
спорта почев од Министарства омладине и спорта, преко покрајинског секретаријата а 
за спорт и омладину до свих релевантних домаћих и иностраних фондова.  
 
-организовање континуираног едукативног процеса у трајању од 2 године за све 
тренере и спортске раднике. Стручне предаваче и средства за обезбеђење одржавања 
оваквог вида едукације тражити од МОС-а  кроз аплицирање на програме за остварење 
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општег интереса у области спорта. Такође, предаваче и средства за њих тражити од 
Завода за спорт односно преко њихових актуелних програма.   
 
-свеобухватно и стручно повезивање базирано на потребама Стратегије развоја спорта 
у општини Сремски Карловци 2015-2018 са, Министарством омладине и спорта, 
Министарсвом просвете, Заводом за спорт (републичким и покрајинским), Спортским 
савезом Србије, гранским спортским савезима и удружењима тренера.  
 
-као заједница морамо на себе прихватити обавезу да врхунским спортистима и 
спортским тимовима омогућимо адекватно време за опоравак од врхунских спортских 
активности, адекватну здравствену заштиту, обрзовање и могућност наставка радне 
каријере по престанку спортске и за то морамо створити законске могућности.   
 

 
Врхунски спорт представља основ за бављење спортом и то никада нико не би 

требао да заборави. Наши најмлађи гледајући управо врхунске спортисте и врхунске 
тимове стичу неопходну жељу за бављење спортом и постизањем управо таквих 
односно врхунских резултата, а самим тим и успеха. Продукт овога је и стварање 
великог броја спортиста који у каснијем животном добу шире спортску културу 
живљења, а у свом позном добу препознају рекреацију као систем вежбања који је 
свима неопходан. Врхунски спорт такође као узрок даје за последицу масовност у 
спорту из кога опет квалитетним и системским радом треба да проистекне нови 
врхунски спортиста или тим. Ово су само неке од чињеница која доказује да је 
врхунски спорт на основу своје важности коју рефлектује на многе сегменте друштва, 
један од најважнијих спортских и друштвених феномена коме се мора придати 
наравно-врхунски значај. 
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6.4. РЕКРЕАТИВНИ СПОРТ   
Као синоним за ово карактеристично подручје спорта корист се: рекреација, 

рекреативни спорт, фитнес, спорт за све, велнес и сл. Овај назив је ушао и у 
законодавну процедуру кроз Закон о спорту где се дефинише као област која обухвата 
бављење спортским активностима ради одмора и рекреације, унапређења здравља или 
унапређења сопствених резултата у свим сегментима популације.   

Победити себе, бити активан и упознати се са свим вредностима редовне 
физичке активности су све више опредељења стотину људи који пешаче, трче, возе 
бицикл и ролере, пливају, скијају, вежбају, уче одређене вештине итд. Последњих 
година одомаћио се и термин енглеског порекла – фитнес (fitness). Фитнес, поред 
вежбања обухвата и начин живота који подразумева вежбање, правилну исхрану, 
програме психичког растерећења, релаксацију и естетске програме.    

У Сремским Карловцима рекреативни спорт или спорт за све није организован 
преко Савеза, организације или удружења. Активности које се спроводе за све су 
различити видови рекреативних активности организоване од стране појединаца и 
неформалних група – рекреација за мушкарце (фудбал, баскет, одбојка), рекреација за 
жене (пилатес, аеробик, фитнес, јога). Актуелно је учешће на радничким спортским 
играма. Поред формално организованих спортских клубова, грађани и грађанке 
Сремских Карловаца рекреативно се баве спортом у оквиру неформалних група, где 
пре свега мислимо на слободно пењање, пешачење као и на рекреативни бициклизам.   

Рекреативне групе су организоване и основане, али не и регистроване. У граду 
функционише неколико фитнес група, које акценат стављају на женски фитнес 
(пилатес, јога...).  

Општина Сремски Карловци, са обзиром на своју величину и број становника је 
богата садржајем спортско рекреативних активности али и поред тога уочено је да  у 
Сремским Карловцима недостаје довољна подршка за бављење оваквом врстом 
активности.      
 
Основни проблеми:   

1. Недостатак организације рекреације  

– не постоје професионални тренери спортске рекреације, у већини клубова 
рекреативне садржаје спроводе недовољно стручне особе, над самоорганизовањем 
садржајима рекреације не постоји стручни надзор, неорганизација активности за децу 
до 14 и младе од 15-30  година који нису активни у спортским клубовима  
 

2.  Недовољна промоција спортске рекреације  
– недовољна анимација грађана и промоција рекреативних садржаја, запостављено 
васпитање за рекреацију  
 

3. Недостатак отворених и затворених простора за рекреацију  
– недовољан број термина у затвореним просторима, лош квалитет простора и 
недовољна опремљеност  
 
СТРАТЕШКИ ЦИЉЕВИ:   
1. подстицање и стварање услова за унапређење спорта за све односно бављење 
грађана спортом, посебно деце, омладине, жена и особа са инвалидитетом,  
2. успостављање система финансирања рекреативног спорта из јавних и приватних 
извора и контрола додељених средстава  
3. планирање изградње и одржавање спортских објеката  
4. омасовљавање учешћа грађана у рекреативном вежбању кроз систем``Спорт за све``  
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5. унапређивање постојећег система образовања стручног и научног кадра за потребе 
рекреативног спорта  
6. унапређивање услова за масовно укључивање особа са инвалидитетом у спортске 
активности  
7. подстицање масовности женског спорта, као врхунског тако и рекреативног   
 
Мере:   
 

1. Омогућити спровођења организоване рекреације  

стручно оспособљавање постојећег и новог кадра, организација садржаја прилагођених 
деци, младима и женама које нису у тренажном процесу  
 

2. Промоција рекреације као здравог начина живота  
анимирање грађана, прмовисање постојећих рекреативних садржаја, оглашавањем 
рекреацијских манифестија путем медија, укључивање здравствених институција,   
 

3. Побољшавање услова отворених и затворених просторија  
обезбедити довољно термина у других услова за вежбање (справе, реквизити)  
 

4. Обезбедити финансијска средства за реализацију програма из спортске рекреације  
 

5. Бициклистичка стаза Нови Сад – Сремски Карловци 
  

6. Промоција идеје ``Спорт за све``  
промоција здравих циљева живота са редовном физичком активношћу, организовање 
акција за активирање појединаца у рекреативном спорту  
 

7. Стварање услова за перманентно усавршавње кадрова за спровођење рекреативног 
спорта организовање семинара и радионица за стручно усавршавање кадрова 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



35 
 

6.5.   ПОЛОЖАЈ ЖЕНА У СПОРТУ  
 

Положај жена у спорту, упркос видиљивим помацима, још увек није 
задовољавајући и значајно је одређен актуелним положајем жена у друштву у целини. 
Учешће жена у спорту ограничавају бројни социјални и интраперсонални фактори, као 
што су економска зависност, дефицит слободног времена, повећа очекивања када је реч 
о социјалним улогама жена, неповољна перцепција физичког селфа, ставови према 
физичкој активности и спорту итд.   

 
Невладина организација „Центар за подршку женама“ је у другој половини 

2010. године издала публикацију као резултат пројекта „Истраживање о положају жена 
у спорту у Аутономној покрајини Војводини“ користећи се различитим истраживачким 
методама са циљем да се дође до свеобухватне слике стања, која би требало да омогући 
стварање документа о положају жена у спорту и могућностима за његово унапређење 
на територији Аутономне покрајине Војводине.   

 
Истраживање које је урађено те 2010. године је показало да су жене мање 

физички активне у свим узрасним групама. Водећи се истраживањем долазимо до 
података да се недовољна заступљеност жена у спорту посебно огледа када је реч о 
управљачким структурама, техничком и судијском особљу. Понуда спортова је 
ограничена, а евидентан је недостатак женских спортских узора и недовољна, често и 
неадекватна медијска презентација спортискиња. 

 
Упркос јединственим и широко признатим користима које носи бављење 

физичком активношћу, жене и даље представљају осетљиву групу кад је реч о 
физичкој активности. Према подацима Резолуције Европског парламента о женама и 
спорту, у Европској Унији се 16 % жена редовно бави физичком активношћу или 
спортом, наспрам 29.5% мушкараца. У популацији младих, узраста од 15 до 24 године, 
проценат жена које се редовно баве физичком активношћу или спортом износи 37%, а 
мушкараца 63%. На олимпијским играма у Сиднеју, 2000. године жене су чиниле 38% 
спортиста учесника, 8% техничког особља и 4% медицинског особља. (European 
Parliament Resolution on Women and Sport, 2003).   

 
Раич и сар. (2002) у свеобухватној студији о положају жена у спорту у Србији, 

наводе да се укупно чланство жена у појединим гранским савезима креће од < 1% 
(боћање, дизање тегова, фудбал) до више од 50% ( боди билдинг, коњички спорт, 
скокови у воду). Изједначено учешће жена и мушкараца констатовано је у атлетици, 
гимнастици, плесу и пливању. Уметничким и синхроним пливањем искључиво се баве 
жене. Ипак, када се узму у обзир сви грански савези, спортисткиње су у Србији 
заступљене са свега 11,36% (кок 20.000) од укупног чланства. Када је реч о активном 
чланству, жене достижу 9.89% од укупног броја регистрованих спортиста, док на 
руководећим местима у гранским савезима има мање од 8% жена. Осим тога, 
мушкарци чине 94% од укупног броја тренера свих категорија, а жене свега 6%. Још је 
мање жена судија, свега 5%.   

 
Значајне међународне, регионалне и националне организације и установе дале 

су свој допринос идентификацији проблема везаних за учешће жена у спорту, 
развијању стратегија за превазилажење постојећих препрека и моделирању добре 
праксе кад је реч о равноправности жена у спорту.  Учешће жена у спорту може да 
обогати и унапреди спорт, исто као што спорт може унапредити квалитет живота жена.   
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Основни проблеми:   
- Мушки и женски клубови у оквиру истог спорта, који су у истом рангу 

такмичења добијају различита финансијска средства, по правилу на уштрб женских 
клубова   

- Наградни фондови предвиђени за спортске резултате су често знатно мањи за 
жене  

- Дешава се да тренери нису осетљиви за типично женска питања и проблеме    
- Постоји подела на мушке и женске спортове због предрасуда   
- Више се дечака бави спортом од девојчица   

 
ЦИЉЕВИ:   

1. Развој система за наука истраживања о женском спорту  

– спровођење истраживања о женском спорту и утицају спортских активности на жене, 
одржавање стручних скупова, припрема и спровођење програма за развој и унапређење 
женског спорта  

2. Остваривање полне и родне равноправности и масовности женског спорта  

– реализација програма о значају и позитивном ефекту физичког вежбања на женски 
организам, указивање на проблем недовољног уккључивања женске популације у 
спорт, значај бављења рекреативним спорту у периоду трећег доба.    
 
Предлози за решење проблема су:   
- Израдити јединствени локални правилник о финансирању у спорту у ком ће бити 
експлицитно представљени критеријуми финансирања. Овакви правилници треба да 
буду доступни свим клубовима, спортима и спортисткињама  
- Смањити давања за клубове који не постижу резултате и расподелити постојећа 
средства из буџета клубовима на основу резултата које постижу  
- Изједначити наградне фондове за спортске резултате жена и мушкараца  
- Стимулисати људе из управа клубова да активно траже спонзоре  
- Едуковати тренере за рад са женама и женским екипама  
- Ангажовати већи број женских тренера  
- Ангажовати већи број жена у управама клубова  
- Едукација родитеља: подићи свест родитеља о значају спорта за девојчице  
- Девојчице подстицати да редовно раде физичко  
- Направити мрежу женских спортских клубова у оквиру школских спортских секција  
- Подстицати сарадњу између школа и клубова  
- Медијски промовисати успешне спортискиње  
- Адаптирање постојећих и нових спортских сала за тренинге фитнеса за популацију 
жена  
- Планирање програма за женски рекреативни спорт  
- Реализација семинара и програма о здравом начином живота (здрава исхрана, редовна 
физичка активност) и значају утицаја физичкг вежбања на женски организам 
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6.6.   СПОРТ ОСОБА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ    
 

Анализом тренутног стања, дошло се до закључка да је деловање организација 
које се баве спортом особа са инвалидитетом на територији Сремски Карловци али и 
целе Србије, прилично неусаглашен. Пирамидалним приказом (од врха ка бази) 
уочавају се следећи субјекти организације:    

 
-Параолимпијски комитет Србије ( ПОКС )   
-Спортски савез инвалида Србије (ССИС )   
-Спортски савез инвалида Војводине ( ССИВ )   
-Општинске организације регистроване за спорт и рекреацију инвалида   
-Спортска друштва, клубови и секције   
-Особе са инвалидитетом које се самостално баве спортско-рекреативним 
активностима    
 

Особе са инвалидитетом често немају у матичној организацији информацију о 
томе где, коме, када и како да се обрате уколико желе да се баве спортско 
рекреативном активности.    

Општинске организације, регистроване за спорт и рекреацију инвалидних особа 
или оне које у свом опису активности носе и спортске активности, у већини случаја 
немају специјалистички оспособљено стручно лице чији је задатак да организује, 
осмисли и спроводи план и програм рада. На територији општине Сремски Карловци 
постоји само једно стручно лице за рад са особама са инвалидитетом које осмишљава и 
спроводи програме и активности у оквиру дневног боравка и центра  за особе са 
инвалидитетом. Такође, повремено су ангажоване још две особе за реализацију 
програма и активности.   

 
Осим овог, чест проблем је и обезбеђивање спортских терена на којима би се 

спроводиле свакодневне спортско-рекреативне активности особа са инвалидитетом, 
као и непоседовање прилагођених реквизита за поједине спортске дисциплине, што је 
последица недовољних материјалних издвајања. 

 
Спортски савез инвалида Србије (ССИС) окупља 33 организације из уже Србије 

и 11 организација из Војводине. На територији Војводине, истина, регистровано је 
далеко више организација које се баве проблемима инвалида (око 160), али је само њих 
11 уже усмерено ка питањима спорта и рекреације ове категорија становништва (Бела 
Црква, Зрењанин, Инђија, Кикинда, Кула, Нови Сад, Панчево, Сомбор, Стара Пазова, 
Суботица и Бачка Паланка). Спортски савез инвалида Србије организује државна 
првенства за све категорије инвалидности у следећим дисциплинама: пливање, 
куглање, атлетика, спортски риболов, стони тенис, стрељаштво ваздушним и МК 
оружјем, шах и голбал. Кључни проблем на овом нивоу је што општинске организације 
не добијају средства за своје активности и немају стручна лица за планирање и 
спровођење активности.    

 
Спортски савез инвалида Војводине (ССИВ) организује такмичења на нивоу 

Покрајине у спортским дисциплинама: пливање, куглање, атлетика, спортски риболов, 
стони тенис, пикадо, стрељаштво ваздушним и МК оружјем, голбал, шах и висећа 
кугла. Ова асоцијација има карактер удружења грађана, те своје активности заснива на 
волонтерском раду. Осим недостатка бриге друштва и недостатка материјалних 
средстава, један од проблема са којим се сусреће ССИВ је и тај што друштвено-
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хуманитарне организације на нивоу Војводине, иако нису регистроване за обављање 
послова из области спорта и рекреације, организују такмичења на нивоу покрајине 
само за одређену категорију особа са инвалидитетом. Учесници тих такмичења, често 
без икаквих претходних припрема, наступају у неколико спортских дисциплина, што је 
супротно програмском опредељењу да се на Покрајинским првенствима Војводине 
организовано укључују особе свих категорија инвалидности у одређеним спортским 
дисциплинама.    
 

Параолимпијски комитет Србије (ПОКС), као кровна организација, делује у 
саставу националног олимпијског комитета. Он првенствено води рачуна о врхунским 
такмичарима који наступају на највећим међународним такмичења. Још од 
олимпијских игара у Барселони, одржаних 1992. године, непосредно пре или након 
одржавања првоорганизованих олимпијских игара, организују се Параолимпијске игре 
на којима учествују особе са инвалидитетом, подељене у неколико категорија. На 
олимпијским играма у Пекингу 2008. године, параолимпијци би требало да своја 
такмичења организују у исто време са традиционалним олимпијцима. Иако су српски 
спортисти, међу којима је било доста оних са територије АП Војводине на 
параолимпијским играма редовно су остваривали запажене резултате и освајали бројне 
медаље, држава још увек није показала задовољавајући интерес и одвојила довољно 
буџетских средстава за њихове припреме и такмичења. Тако су функционери 
параолимпијског комитета далеко више заокупљени прикупљањем новца кроз разне 
донаторске и спонзорске акције, него ли праћењем комплетног система рада у спорту 
особа са инвалидитетом. Последица тога је слаба комуникација са опшинским 
организацијама, непостојање заједничких програма и одсуство дугорочног планирања.      

 
СПОРТСКО- РЕКРЕАТИВНЕ АКТИВНОСТИ ОСОБА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ    
 

Особе са инвалидитетом углавном су препуштене саме себи. Организоване 
активности су првенствено у облику повремених такмичења манифестационог 
карактера, а реализују се са великим потешкоћама, уз ослањање на добру вољу органа 
локалне самоуправе и спортских форума.      
 
АКТУЕЛНИ ПРОБЛЕМИ    
 
- Мали број пријављених такмичара, поготово на вишем нивоу такмичења, јер многе 
организације немају довољно материјалних средстава да пошаљу своје представнике 
на покрајинска и републичка такмичења. Тако се догађа да се у некој категорији на 
републичком такмичењу појаве само један или два такмичара. Овај проблем се до сада 
решавао спајањем неких од категорија што је такмичаре доводило у неравноправни 
положај.   
 
- Дефицит стручњака специјализованих за рад са инвалидним особама, што је 
последица непостојања те врсте програма на академским и струковним високим 
школама. У Свету је одавно заживела пракса да стручњаци за рад са инвалидним 
особама и сâми припадају некој од категорија инвалидности и по правилу су се раније 
бавиле спортом. Специјалисти (лекари или тренери) похађају семинаре на којима 
добијају одговарајући сертификат или се пак специјализују у високошколским 
установама.    
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У нашој земљи не постоји специјализовани систем категоризације усмерен ка 
спортским захтевима особа са инвалидитетом, тако да сваки такмичар сâм прибавља 
решење о инвалидности. На основу овог решења, спортисти са инвалидитетом се 
разврставају у следеће категорије: параплегија, квадриплегија, ампутација доњих 
екстремитета, ампутација горњих екстремитета, општа категорија (не постоји минимум 
или видљиво телесно оштећење). У специфичним спортским дисциплинама, као што су 
кошарка у колицима (параплегија, парализа, парапареза и ампутација доњих 
екстремитета) и голбалу (слепи и слабовиди) категоризација је другачија.    

 
Већину такмичења организују и њима руководе недовољно оспособљена лица, 

међу којима доминирају волонтери. Отуда се на већини такмичења свих нивоа често 
дешавају пропусти (неадекватано уређени прилази објектима и тоалету, недостатак 
волонтера, недостатак стручности у суђењу услед необучености судија и др.). За 
превазилажење кадровских и организационих проблема неопходно је издвајање далеко 
већих новчаних средстава и интензивна сарадња са земљама које су достигле висок 
ниво организованости спорта особа са инвалидитетом.    
  

Велики проблем у пракси представља и немогућност истовременог рада са 
селектираним екипама и појединцима којима су неопходне припреме за такмичења и 
рекреативаца због неадекватних услова за рад. Као последица оваквог стања бележи се 
стагнација наших инвалидних спортиста на међународним такмичењима услед малог 
броја тренажних сати, али и стагнација стално активних рекреативаца који немају 
довољно простора и термина за вежбање.   

 
За остварење циљева непоходно је уважити следећа запажања и препоруке:    
 
- У буџету је неопходно планирати далеко већа материјална средства за 

спортско-рекреативне активности особа са инвалидитетом. Стварањем широке базе 
омогућиће се не само стварање већег броја квалитетних такмичара који промовишу 
земљу на међународном плану, већ и брже суштинско интегрисање особа са 
инвалидитетом у све сегменте друштвеног живота.   

- Неопходно је спровести темељну реформу система организација које се баве 
спортом и рекреацијом инвалидних лица на локалном нивоу. Систем би требало 
усмерити ка оснивању спортских друштва за све категорије инвалидности и за све 
узрасте. Обједињавањем свих спортских друштава у једну целину 

 – Савез инвалида рада и дневни боравак за особе са инвалидитетом, требало би 
да остваре повезаност у међусобном раду као и у са радом свих осталих спортских 
друштава, боља комуникација и стабилан систем деловања на дуге стазе.   

- У акцију унапређења стања у спорту и рекреацији особа са инвалидитетом, 
неопходно је укључити што више медија, односно покренути дугорочну систематску 
акцију медијске промоције о значају решавања наведених проблема.    
 
6.7.   СПОРТСКА ИНФРАСТРУКТУРА  
 

Основи услов за спровођење активности из области спорта, физичког васпитања 
и рекреације је постојање довољног броја спортских објеката. Није, међутим, важан 
само њихов довољан број, већ и да ти објекти задовољавају прописане услове (у 
погледу димензија и безбедности, санитарно-хигијенске, противпожарне, 
инсталационо-техничке и др.) како би се у њима могле обављати спортске активности.     



40 
 

Без објекта је немогуће било шта радити у спорту. Обезбеђење овог услова 
захтева издвајање великих материјалних средстава која, по правилу, не могу да 
обезбеде сами корисници (спорски клубови, организације, појединци). 

Спортски објекат у техничко-архитектонском смислу подразумева све просторе 
и површине отвореног или затвореног грађевинског облика, намењене спровођењу 
различитих активности – тренирања, такмичења, рекреативног вежбања, забаве 
(укључујући и пратеће активности, помоћне просторије, гледалиште и друго).    

 
 
 
Позивајући се на Националну стратегију развоја спорта у Србији направљена је 

генерална класификација спортских објеката:   
 
- Школски спортски објекти (фискултурне сале и отворени спортски терени)   
- Спортски центри (комплекси затворених и отворених спортских терена)  
- Специјални спортски објекти (покривају потребе једног спорта, нпр. 

фудбалски стадион, разини отворени спортски терени...)  
- Адаптирани простори за вежбање.   
 
Сремски Карловци данас располажу са три објекта који још увек нису 

класификовани и чија класификација се очекује до краја 2015.   
Без обзира на непостојање званичне класификације објеката можемо да 

закључимо да је број објеката у општини Сремски Карловци низак, недовољан и не 
задовољава потребе локалних спортских клубова.   
 
Постоји низ проблема који се у најкраћем могу свести на следеће:   
 
 - Недостатак базичне евиденције спортских објеката са свим неопходним подацима  
- Недостатак савремених дворана са опремом за спортску гимнастику и атлетских 
борилишта, што онемогућава развој базичних спортова   
- Већина објеката је технички и технолошки застарела што узрокује велике трошкове у 
одржавању и загађење природне средине  
- Постојећи ресурси се не користе на функционалан и плански начин   
- Спортска дијгностика се не користи у довољној мери   
 

Приликом решавања проблема спортских објеката, као најважнија, намећу се 
питања: планирања, евиденције, одржавања, изградње, управљања и коришћења   
 

Планирање изградње спортских објеката мора да одговара захтевима развоја 
спорта, усклађеног са плановима развоја и изградње шире друштвене заједнице. 
Спортски клубови и Спортски савез би требало да подстичу и предлажу изградњу 
спортских објеката и да сугеришу на приоритете локалној самоуправи. Планови 
изградње би требало да буду сачињени уз консултације са компетентним стручњацима 
(архитектама, инжењерима, дизајнерима, лекарима, спортским организацијама и др). 
Грађевинске планове требало би засновати на актуелним и будућим потребама за 
упражњавањем спортских активности, узимајући у обзир тренд прираштаја 
становништва, социјално-економски тренд и промене у социо-културном окружењу. 
Спортске дворане, терени и пливалишта морају бити лако доступни корисницима свих 
доба, без обзира на стање њиховог здравља (на пример особама са инвалидитетом или 
старијим) и доступни током свих годишњих доба, као и да буду смештени у 
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подручјима која подстичу побољшање здравља. При одабиру места и начина изградње 
затворених спортских објеката ваља узети у обзир дугорочне потребе у погледу 
коришћења и одржавања објеката.    
Категоризација спортских објеката је од изузетног значаја кад је у питању израда 
Стратегије. 

На подручију општине Сремски Карловци можемо пронаћи спортске објекте 
разних намена. Приликом категоризације спортских објеката важно је да се обрати 
пажња и стриктно дефинишу следеће категорије:    

 
1. Капитални објекти од интереса за општину Сремски Карловци   
2. Капитални објекти од интереса за развој врхунског и квалитетног спорта  
3. Објекти од интереса за развој одређеног спорта или групе спортова (поливалентни 
објекти)  
4. Објекти од интереса за клубове    

У складу са категоризацијом објеката, решавањем имовинско правних односа и 
применом нових законских решења дошло би се до могућности лакшег решавања 
потреба спортских организација за испуњење својих планова тренажног рада и 
такмичења. На основу стратешког опредељења локалне самоуправе, поједине спортске 
организације би требало да добију право на коришћење спортских објеката без 
надокнаде, а трошкове закупа би сносила локална самоправа на основу разрађених 
критеријума.     

Управљање, одржавање и коришћење спортских објеката је веома важан 
сегмент у спорту и то питање је неопходно решити у најкраћем могућем року на 
основу законске регулативе. Тренутно је у општни Сремски Карловци већина 
спортских објеката у власништву локалне самоуправе односно државе. Ова стратегија 
би, између осталог, требало и да одговори ко ће бити власник (титулар) објеката и на 
који начин ће њима управљати.   
С циљем да се побољша стање инфраструкурних елемената у спорту општине Сремски 
Карловци, дефинисани су следеће припритетне активности:     
 
1. Направити електронску базу података о спортској инфраструктури и задужити 
установу са законском обавезом вођења евиденције   
2. Припемити краткорочне и дугорочне планове улагања у спортску инфраструктуру на 
основу анализа о тренутном стању  
3. Утврдити нормативе и критеријме за издавање спортских објеката    
 
ОДЕЉАК 7 ПОВЕЗАНОСТ СА ОСТАЛИМ СТРАТЕШКИМ ДОКУМЕНТИМА 

 
7.1. Усклађеност са Стратегијом развоја спорта у Републици Србији   

 
Стратегија за развој спорта у општини Сремски Карловци ослања се на 

Стратегију развоја спорта у Републици Србији за период од 2009. до 2013. године, која 
је објављена у Службеном гласнику РС, бр 110/2008 од 02.12.2008. године као и на 
Акциони план за спровођење Стратегије развоја спорта у Републици Србији. Такође, 
Стратегија је у потпуности у складу са важећим Законом о спорту.    

Стратегија развоја спорта у општини Сремски Карловци 2015-2018 је усклађена 
и са Стратегијом развоја спорта у Републици Србији 2014-2018 Министарства 
омладине и спорта Републике Србије.    

 
7.2.  Услађеност са другим локалним стратегијама                    
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Стратегија развоја спорта у општини Сремски Карловци, омогућиће:  
- Умрежавање локалних актера који се баве спортом  
- Обезбеђивање комуникације и пружање правног основа са покрајинским и 

националним актерима како би се ефикасније и брже спроводила Стратегија у општини 
Сремски Карловци  

- Ефикасније и ефективније коришћење свих расположивих ресурса  
- Адекватно повезивање са другим релевантним локалним стратешким 

документима 
 

 
ОДЕЉАК 8. МЕХАНИЗМИ ИМПЛЕМЕНТАЦИЈЕ И ЕВАЛУАЦИЈЕ 

 
Мониторинг   
 

Спортски савез општине Сремски Карловци, заједно са надлежним одељењима 
биће ангажован на континуираном процесу прикупљања и анализе података на основу 
којих ће се донети закључци како се Стратегија спроводи у сваком од својих сегмената, 
а у односу на очекиване резултате.     
 
Задаци мониторинга су:   
 
-да индентификује и уочи добре и лоше стране имплементације  
-да се спроводи током читавог трајања рада на Стратегији  
-да се спроводи у складу са Стратегијом и да прати успешност њене реализације  
-да брзо индентификује проблем и проналази најбоља решења  
-да мери прогрес и постигнути резултат у односу на задате циљеве на сваких 6 месеци  
-пружа неопходне информације за доношење одлука о наставку реализације задатог и 
алокацији ресурса  
-помаже да трошкови буду на минималном нивоу   
 

Одговорни за спорвођење стартегије морају водити комплетну документацију и 
архиву о току имплементације Стратегије што се тиче трошкова, ресурса који се 
користе, активности имплементације, резултатима и ризицима. Ово се остварује путем 
мониторинга што представља системско и континуирано прикупљање, анализу и 
коришћење информација у циљу пружања помоћи при ефикасном доношењу одлука. 
Препоручује се израда и коришћење Плана имплементације као практичног оруђа које 
директно потпомаже ефикасно управљање, мониторинг и преглед.   

 
Евалуација   
 

Како би реализација Стратегије била ефикаснија и детаљније праћена, потребно 
је да Спортски савез општине Сремски Карловци ради мониторинг и евалуацију 
пројеката кроз које су додељена средства из општинског буџета, а којима се остварују 
циљеви дефинисани Стратегијом развоја спорта на територији општине Сремски 
Карловци. Спортски савез би био ангажован за један конкурсни циклус, а извештаје би 
подносио надлежном општинском органу.  

Процедуру мониторинга, као и начин, структуру и временски распоред 
извештавања формулисали би Спортски савез и надлежни општински орган заједно. 
Извештаје о мониторингу, тим за мониторинг и евалуацију треба да доставља 
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Скупштини општине. Завршни извештај о мониторингу и извештај о евалуацији тим за 
мониторинг и евалуацију доставља Скупштини општине као и Општинском већу.   

Извештај о евалуацији представља основни материјал на основу кога локална 
самоуправа  формулише циљеве наредног конкурса.  На основу извештаја била би 
извршена и ревизија Стратегије, јер он треба да садржи процену делатности свих мера 
које су финансиране као и њихов утицај на локалну средину и развој спорта у 
заједници.    

Сваке календарске године, као и на крају четворогодишње ревизије документа, 
Спортски савез би припремио извештај о реализацији Стратегије и подносио га 
Скупштини општине Сремски Карловци.  

Извештај о реализацији Стратегије за сваку календарску годину, као и завршни 
четворогодишњи извештај, објављивао би се на сајту општине Сремски Карловци.    
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АНЕКС 1 ИЗВОД ИЗ ИСТОРИЈЕ ПСД“СТРАЖИЛОВО“  

 
 1959 година . Десет година од догађаја  и „рођења“ овога спорта који се 
одиграо29.11.1949 на Поповици  а он доживљава већ право пунолетство. Кренимо 
редом: 

1. Зимско зонско оријентационо такмичење на смучкама.15.02. Змајевац. Узели 
учшће следећи чланови ПСД „Стражилово“: Стеван Холовка, Ксенија 
Марицки,Влада Јовичић,Зденко Бенишек, Браца Бенишек,Милан 
Петровић,Јосип Матуски, Коста Ивковић,Милан Латковић, Сава Апатовић, 
Миломир Ђурић. 

2. Зимско зонско оријентационо такмичење на смучкама.22.02. Змајевац. 
Учествовали: Радивој Ковачевић,Стеван Холовка, Влада Јовичић,Милош 
Петровић, Драгутин Бенишек, Зоран Јухик. 

3. Финале оријентационог такмичења на смучкама.28.02 Поповица. На 
квалификационом такмичењу које је организовао Срески одбор планинара 
Новога Сада екипа ПСД“Стражилово“ заузела је прво место. На такмичењу су 
наступили: Радивој Ковачевић, Стеван Холовка, Влада Холовка,Милош 
Петровић и Драгутин Бенишек. 
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4. Финално оријентационо такмичење на смучкама. 01.03. Копаоник. Екипа 
ПСД“Стражилово“ палсирала се на четврто место, мада је како се каже у 
извештају начелништва:“ уз мало више среће могло бити и боље“.   

Долази крај јуна и почетак такмичарске сезоне који ће увек обележити најмлађи 
карловачки планинари. Крајем јуна на Сремачком риту у близини Железника 
одржана је врло успела тродневна смотра планинарског подмладтка београдских 
друштава. На овој смотри учествовало је 200 планинара ,чланова планинарског 
подмладтка из Београда , Вршца, Зрењанина, Сремских карловаца и Сарајева. У 
оријентационом такмичењу прво место је освојио подмладак планинарског друштва 
Жељезничар из беогарда, друго и треће место припало је ПОбеди из београда а 
четврто место је совојила женска екипа ПД“Златар“ из Београда. Много значајнији 
догађај за планинарство Србије су „ јулске ватре“па ће се тако поводом 
обележавања 40-те годишњице КПЈ и СКОЈ-а од 04 до 07 јула у околини Беогарда 
одржати слет ДТВ „Партизан“ У оквиру слета  одржано је и оирјнетационо 

такмичење на коме су поред планинара имали право учествовања екипе савеза 
извиђача,феријалног савеза, удружење резервних  војних официра, савеза бораца. 
Чланови ПСД „Стражилово“ који нсу узели учешће су били: Драгиша Јовичић, 
Имре Бартош,Гојко Страјинић,Душко Мратинковић,Верица Каначки и Милан 
Петровић. 
Већ наредне недеље карловчане је чекао још једна провера знања из топографије и 
кретања азимутом. На Поповици се 14.07 одржало квалификационо оријентационо 
такмичење среза Нови Сад на коме су учествовали: Драгиша Јовичић, Имре 
Бартош,Биљана теодоровић,Љубица Брнић, Радивој Ковачевић, Сава Апатовић, 
Јосип Матуски. И на 7. Сабору планинара на Гочу који се одржао од 05 до 08.09 су 
узели учешће чланови Стражилова ( Марјан Брнић, Влада Јовичић, Бошко 
Станић,Зденко валек, Јосип Матуски) али резултат који су забележели није 
достављен начелништву. Зато са оријентационог такмичења поводом Дана 
ослобођења Београда који се одржао 17-18.10 на Авали имамо детаљнији извештај: 
„ Поводом дана ослопбођења Београда а у оквиру обележавања 0 година СКЈ на 
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Авали је одржано такмичење у три категорије: квалитетна чланска и омладинска(?). 
На овом такмичењу је учествовано са пет екипа и то једном квалитетнијом-
чланском и са три омладинске.Највећи успех је имала екипа у чланској 
конкуренцији,која је између тридесет екипа ,заузела осмо место. Успех је тиме већи 
јер је она била састављена већином од наших планинара млађих од 16 година. 
Учесници: Зденко валек, Гојко Страјнић, Аница Грегорић, Ненад Божовић, Стеван 
пенић,Љиља Стајић, Ангелина Манчев,Милица Катић, Тоша Живковић, Слободан 
Богичевић, Наталија Пантелић, Ангелина Хајдукова,Анкица Павлов, Јосип нађ, 
вера Врголовић, Ангелина Ивковић, Ендре Микеш, Стјепан Седер.  
Да би се боље припремили за традиционално такмичерње планинара Војводине, на 

Фрушкој Гори у част дана Републике, чланови друштва су организовали клупско 
оријентационо такмичење на коме је узело учешће седам клупских екипа првенство 
састављених од пионира. Како се наводи у извештају начелништву:“ они су овоме 
такмичењу приступили са великом озбиљношћу али и са великим самоодрицањем 
што говори један догађај који се задесио на стази“. А шта се збивало на релацији 
између контролних тачка код Гргетега  и Хајдучког извора сазнајемо :“ Екипа је 
ишла  у саставу Зденко Валек,Миомир Ђурић, Божидар Аиралди, Зденко Бенишек 
и Слободан Богичевић су имали незгодукод манастира гргетег. Најмлађем члану 
екипе Божи Аиралдију се сасвим распла обућа, тако да није могао више да хода. 
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Тада су чланови екипе наизменично на леђима носили малог божу настављајући 
такмичење, проналазећи комнтролне тачке све до циља на Стражилову. Ова екипа 
поред тога успела је да се пласира на треће место“. Управ друштва их посебно 
наградили за труд и пожртвовање. Као најбоље пласирани, прелазни пехар и 
планинарске торбице ,освојила је екипа у саставу: Наташа пантелић, Драгомир 
Цветковић, Ђорђе Вуковић, Антун Грегорић, милан Вукелић. Друго место је 
припало екипи коју је водио Константиновић Јован а награда је била алуминијска 
кутија за чување хране. После овог такмичења у клупских просторијам извршена је 
анализа пређене стазе и одржано неколико превања о читању карте, изради скица и 
писању извештаја.  
Са којом озбиљношћу су се планинари Среза новосадског припремали за 
традиционално, десето по реду оријентациононо такмичење за Дан републике, 
говори податак да је 14. новембра одржано пробно оријентационо такмичење Среза 
као провера способности новосадских планинара пре најзначајнију смотру 
војквођанских планинара-оријентираца. Екипа ПСД „Стражилово“ је била бројна: 

Душан Мичић, Бране 
Мичић,Ненад 

Божовић, Ђорђе 
Вуковић,Предраг 

Вуковић, Слободан 
малетић,Влада 
Јовичић,Сава 

Апатовић, Зденко 
валек, Аница 

Грегорић,Сташа 
Апатовић,Јован 

хорват,Ендре Микеш, 
Милош 

Будишин,Драгомир 
Цветковић, Божана 
Пантелић, Гина 
Лунчев('?), Мица 
Катић. 

Традиционално 
такмичење у част дана 

републике  које се одржава сваке године на Фрушкој гори и ове године је 
обиловало узбудљивим надметањима између планинарси екипа Војводине. Иако 
чланови ПСД „Стражилово2 већ шест година учествују на овом такмичењу како 
начелништво процењује са задовољавајућим резултатима увек је имало једну 
жењљу – бити први и најбољи. То је заправо одраз целогодишњег рада у друштву а 
оаво такмичење је право место где треба показати те вредности. И 1959 година биће 
уписана златним словима у историју оријентираца ПСД Стражилово јер јеосвојен 
прелазни пехар Планинарског савеза Војводине. Овога пута су томе допринели 
старији чланови. Такмичарске екипе су биле  разврстане у три категорије: чланска 
,омладинска и пионирска. Друштво се такмичило у свим категоријама са укупно 
девет екипа и то :две чланске, једном омладинском и шест пионирских. Екипа у 
саставу стеван холовка, Феђа Колесар,Радивој Ковачевић и Глигорије Ракетић 
заузела је у својој категорији прво место док је друго место такође припало 
карловчанима у ссатаву Драгиша Јовичић, Милан петровић,Стејап Седер, Ђорђе 
тојшић. У омадинској категорији заузето је 4.место. Пионири су доста слабо 
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прошли тако да су се пласирали на треће,пето,осмо и једанаесто место, док су две 
екипе дисквалификоване. Разлог дисквалификације је остао непознат члановима 
друштва. И поред добрих припрема пионири су нешто подбацили али је 
остаоимпозантан број наших најмлађих планинара међу 20 пионирских екипа. Све  
трипрвопласиране екипе су награђене а на основу сакупљених бодова, проглашено 
је ПСД“Сражилово“ за најбоље друштво и поново му је припао прелазни пехар. На 
Годишњој скупштини је у вези овога такмичења Гига Константиновић поставио 
питање зашто је такмичарска комисија умањила нашој екипи 100 бодова и зашто 
нашем друштву није додељен шатор како је према пропозицијама одређено. И 
радивој Ковачевић је изнео неке неправилности у вези бодовања и тиме допунио 
општи утисак да се на анредним такмичењима више пажње брати на фер плаеј. 
Одличан резултат на такмичењу за Дан републике су постигли и оријентирци ПД 
„Поштар“ из новога Сад који су тек почели да формирају своју сениорску екипа 
првенствено  неуморном раду Милана Стојиловића. Већ почетком 1959 друштво 
Стоијиловића упућује на двонедељни семинар за начелнике планинарских 
друштава који је одржан у вршцу. По повратку преузима у начелништву део за 
оријентацију и започиње са одржавањем курса за оријентацију. Од марта до маја 
месеца ова група коју су ћиниле 25 чланова вредно је радила са картом и бусолом 
на теренима Фрушке горе. Друштво тако за првнество војводине формира три 
такмичарске екипе али због одустајања четворо пијављених такмичара“поштари“ 
су стартовали са једном екипом. 
1960 
Такмичарска сезона је отворена 14 
фебруара на Поповици, квалификационим 
зимским оријентационим такмичењем, 
које није као прошлих година, пропратила 
и знатижељна публика. На то су сигурно 
утицале временске прилике где је поред 
облачног времена са врло мало снега и 
доста блата чинило и знатно теже 
такмичарске услове за једанаест екипа 
које су требале да се квалифукују за републичко првенство. Прво и треће место 
припало је скијашима-оријентирцима из сремских Карловаца док је друго место  
освојио ПД“Поштар“ из Новога Сада. Своју одличну форму како у скијању тако и у 
оријентацији, карловчани су потврдили на републичком првнествукоје се одржало 
од 26.02 до 02.03  на Шар планини где је узело учешће 74 екипе. Наслов првака 
Србије је избора прва чланска постава  у саставу: Радивој Ковачевић, Стеван 
Холовка,Глигорије Ракетић, Александар Цвејић и Љубомир Кончар. Омалдинци у 
саставу Влада Јовичић,Јован Константиновић,Сава Апатовић, Миодраг Божић и 
Предраг Матић су према пропозицијама морали да наступе као чланови а у тој 
конкуренцији су постигли велики успех освојивши пето место у републици. Терен 
на коме је одржано такмичење био је прилично тежак јер је на стази било много 
залеђених путева., а од специјалних задтака требало направити бивак у 
снегу,транспортовати човека на скојама и пружити помоћ унесрећеном са 
сломљеном кичмом.  
Са оријентационим такмичењем ,којим ће се обележити Дан младости, почиње 
сезона класичних оријентационих такмичења. Овога пута ПСД „Партизан“ из 
беогарда поставиће стазу на планини Рајац. Такмичари ПСД „Стражилово“ у 
саставу Влада Јовичић, Ендре Микеш,Слободан малетић,Јосип матуски, Наташа 
Пантелић и сава Апатовић освојила је друго место. Поводом десетогодишњице 
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свога рада ПД“Авала“ из београда одганизовала је 12.06 ноћно оријентационо 
такмичење на коме је екипа у саставу Радивој Ковачевић, Драгиша Јовичић и Имре 
Бартош освојила прво место. У оквиру пете смотре планинарског подмладтка 
Београда која се одржала на Космају окупила је  поред београдских друштава 
(Стражилово, Железничар,Авала,Јавор,Златибор,Јосиф панчић, поштар,партизан) и 
неколико друштава из унутрашљости (Стражилово-сремски карловци, Бела стена-
панчево, Зрењанин и Вршачка кула) Одржано је и оријентационо такмичење али 
немамо податак о пласману екипа. Крајем јуна је на Змајевцу одржан и први слет 
планинара Срема на коме се одржало и оријнетационо такмичење. Иако су 
карловчани освојили прво место њихов пласман није проглашен званичним јер је 
организатор изјавио „нису били из Срема“. Очито се мислило због припадања 
Среских Карловаца новосадском срезу. 
25.10 1960 на ноћном опријентационом такмичењу на Авали у конкуренцији 37 
екипа чланови Стражилово у саставу Радивој Ковачевић,Имре Бартош,Александар 
Цвејић,Влада Јовичић,Јован Константиновић и Ендре Микеш освојили су треће 
место. 
Такмичење за дан републике је било од посебног значаја собзиром да се тежило да 
се и по трећи пут освоји велики прелазни пехар који би на тај начин остао у трајном 
власништву. Наступило се са пет екипа, једном чланском и по две омладинске и 
пионирске. Омладинбци су освојили прво,пионири друго док су чланови остали без 
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пласмана у врху па тако и освајања пехара у трајно власништво. 

 
1961. Среско оријентационо такмичење на смучкама које се одржало 12.02 није 
довело до Поповице предвиђен број екипа, иако је оно било предуслов за одлазак 
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на републичко такмичење на копоаник. Такмичење се свело на надметање 
карловачких смучара-ооријентираца који су наступили: Влада Јовичић,Јован 
Констатиновић,Слободан Малетић, Јосип Матуски, Тоша Жикић, Радивој 
Ковачевић,Марјан Брнић, Стеван Холовка,Микица Холовка, Јосип Шенк и Ђорђе 
Вуковић. Републичко зимско оријентационо такмичење на смучкама одржало се 
05.03 на копаонику. Међу осаманаест такмичарских екипа карловчани су остварили 
запажен успех. Екипа у саставу Радивој Ковачевић,Александар Цвејић, Тоша 
Филиповић и Звонко Јосиповић освојила је друго место а друга постава  у саставу : 
Јован Констатиновић, Влада Јовичић,Марјан брнић, Слободан малетић, Јосип 
Матуски и Ђорђе Узелац пласирала се на ћчетвртупозицију.  
Почетак такмичраске сезоне ,већ неколико године, незапочиње са почетком ђачких 
ферија, него такмичењима у част Дана Младости. Срески одбор новога Сада се 
врло касно укључио да организује једно масовно окупљање младих планинара-
оријентираца и као се наводи у извештају“ због недовољно пажње није успело“. 
Али о ономе , што организује много искусније организатор ,ПД Партизан из 
беогарда ,можемо сазнати из текста у планинарском часопису Кроз планине:“ Већ 
пет година ПД Партизан из Беогарда организује планинарско оријентационо 

такмичење за пехар у част Дана Младости.Ове године такмичење је одржано на 
подручју Сремчица-Авала 28 маја на коме је учествовало 16 екипа из 
београда.Поред планинарских екипа учествовале су и две екипе из извиђачког 
одреда јосип Краш.Овогодишње такмичење је изведенео у оквиру прославе 20-
годишњице револуције и 60 годишљице планинарства у србији. Такмичарска стаза 
је била дуга око 20 километара и на њој јетребало пронаћи и описати 8 контролних 
тачака. У такмичењу су могли да учествују само они који су добро познавали карту 
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и оријентацију на терену. На циљ је приспело

 
11 екипа док су остале одустале. У јакој конкуренцији победила је екипа 
ПД“Железничар“ са 1300 бодова, друга је екипа ПД“Липовица“ са 1250 бодова а 
трећа ПД „Јавор“ са 1219 бодова. Прелазни пехар је освојила екипа 
ПД“железничар“ док су победничке екипе добиле награде“ Нема података ни у 
званичном извеђштају ни у извештају начелништва о учешћу карловчана који су до 
сада редовно узимали учешће. 
Зато је шеста смотра планинарског подмладтка Београда имала победника из 
Сремских карловаца са вођом Ђорђем Вуковићем. Стекић Мирослав је написао 
краћу вест  за часопис Кроз Планине:“ За 6. Смотру младих планинара беогарда, 
сада неколико месеци од њеног одржавања,можемо рећи да је врло успела како за 
организатора тако и за саме  учеснике. На нашој смотри нису изостала ни разна 
такмичења. Организатор је опет показао своју смелост.Први пут у историји 
младихп планинара одржано је и ноћно оријентационо такмичење. И овога пута смо 
страховали за успех оваквог подухвата и овога пута смо били пријатно изненађени. 
Све екипе су са највећим жаром пошле на такмичење и са највећим еланом га 
завршиле. Искрено честитање победнику, екипи ПСД „Стражилово2. Одржано је и 
дневнооријентационо такмичење које је било наставак ноћног. Ова такмичења су 
показала велике резултате младих и сву зрелост“. 
 Слет планинара Југославије одржавао се на Златибору од 02 до 06 јула а од стране 
организатора ПСС стигао је допис првог јуна следеће садржине:“ Драги другови 
обзиром на врло кратко време нисмо у могућности да пре слета у Титовом Ужицу 
одржимо квалификациона (среско и републичко оријентационо) такмичења а како 
се савезно оријентационо такмичење одржава за време слета одлучило смо да на 
исто пошаљемо три првопласиране екипе са зимског оријентационог такмичења. 
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Како се екипа вашег друштва пласирала као друга на зимском оријентационом 
такмичењу,према овој одлуци квалификовала се за учешће на Савезном 
оријентационом такмичењу у Титовом Ужицу. Молимо вас да извршите припреме, 
да би нас достојно репрезентовали на Савезном оријентационом такмичењу у 
Титовом Ужицу“. Са планинарским поздравом Мирко Стојичевић. Тадашњи 
председник друштав Радивој ковачевић упућује допис 01.07 1961 на адресу :Војна 
пошта 4805, београд са следечом садржином: „Молимо вас да доносиоцу овога 
писма (Владимиру Јовичићу) издате за потребе овога друштва следеће секције  
Вардиште 2(2 комада).Титово Ужице 1(2 комада),Прокупље 1 (5 комада)и 
Прокупље 2(5 комада) у размери 1:50.000. Секције вардиште и титово Ужице су 
нам потребне ради савезног планинарског такмичења које организује Планинарски 
савез Југославије у Титовом Ужицу у част прославе 20.годишњице Народне 
револуције 3 и 4 јула т.г. док су нам секције Прокупље 1 и 2 требају за слично 
такмичење Планинарско смучарског савеза Србије на Малом јастребцу од 07-09 
јула. Уплату истих секција извршићемо по пријему ваше фактуре у року од 8 дана 
на Ваш текући рачун. Са планинарскосмучарским поздравом“. Нажалост епидемија 
трбушног тифуса на овом терену присилила је све приспела учеснике слета да 
остану у карантину што је у потпуности омело одржавање ове манифестације. 

 
А за слет планинара Србије који ће се одржати на Јастребцу од07-09.07 ПСС се 
много озбиљније припремио па је већ у првом пролећном броју часописа „Кроз 
планине“ најавио:“ Још једна радост је пред нама. Шумовити Јастребац примиће 
своје најмилије госте.Око 300 планинара из србије сакупиће се 6.јула на слету 
планинара Србије на Малом јастребцу. Сусрет пријатења са Сутјеске, 
Голије,Копоаника,проклетија, шаре и Грделичке клисуре, још једно дивно виђење 
пријатеља у планини..... У прогаму слета је 7.јули предвиђен за одржавање 
оријентационог такмичења које че бити дводневно за чланове док ће се омладинци 
такмичити само 8.јула „  ПСС је обавестио сва друштва да за овогодишње 
републичко такмичење срески савези ниосу обавезни да опдрже квалуфикациона 
такмичења. Начелништво ПСС је донело нове пропозиције за оријентационо 
такмичење које ће бити достављени свим организацијама до почетка такмичења. 
Пријаве за уччешће на републичком првенству треба доставити до 20 јуна 1961 год. 
У пројави треба назначити тачан састав екипа од 5 чланова са резервом. При 
пријављивању екипа треба водити рачуна да ће се ово такмичење одржати према 
новим шропозицијама у три категорије: пионири до 14 год,омладибци од 14 до 18 
год и чланови преко 18 година. Моле се сва планинарска друштав и срески савези 
да изврше све потребне припреме и пријаве екипа доставе на време на канцеларију 
ПСС. Међу преко 40 планинара-оријентираца новосадског среза који су узели 
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учешће на овом слету од чланова ПСД „Стражилово“ налазим податке да су били 
такмичари Марјан брнић,Стеван јанковић,Паја Хорват-Чонч,Душан Мичић... 
Пласман је друго и пето место али нема се податак у којој такмичарској категорији 
као ни потпун списак такмичара јер за две екипе је потребно10 + 2 резерве.Зато 
прича са Осовља која  датира 2 и 3 септембра 1961 године има праву „димензију“. 
У част великог војвођанског планинара др радивоја Симоновића, радивој ковачевић 
је предложио новосадском среском планинарскосмучарскомсавезу одржавање 
оријентационог такмичења посвећено њему у част. Тако започиње циклус  
такмичења под називом „Меморијал др радивоја Симоновића“ које ће у почетку 
организовати Срески савез а касније све до краја деведесетих година ПСД“Фрушка 
гора“ из Сремске Каменице. Одржавање такмичења је био само наставак започетог 
похода планинара од Иришког Венца ка осовљу. После краћег одмора,још истога 
дана увече почело је ноћно оријентационо такмичење на осовљу а циљ су биле 
Катанске ливаде. Трасер стазе је био Рада Ковачевић а међу бројним занимљивим 
контролним тачклама оријентирцама ће остати она која је била смештена на 
водопаду Черевићког потока. У такмичењу су учествовале 22 екипа, од тога 12 у 
чланској категорији,8 у омладинској и 2 пионирске кеипе. Прво место на 
такмичењу је припало ПСД „Стражилово“ у чланској и  пионирској категорији док 
је код омладинаца била најуспештнија екипа ПД“ Југодент“. Прелазнипехар припао 
је екипи Стражилово пошто је сакупила највише  такмичарских бодова. Учешће на 
такмичењу су узели и планинари оријентирци из Орловца, Занатлије 
Фрушкогорског венца и новосадског Железничара. Са сабора планинара рема који 
се одржао 30 септембра имамо податак да је одржано оријентационо такмичење 
1.октобра са почетком у 6,00 и да су били трочлане такмичарске екипе, које су 
морале да поседују прибор за решавање задатака и такмичарску секцију Бачка 
Паланка 4. На ноћном оријентационом такмичењу поводом Дана ослобођења 
Београда карловчани су освојили треће место. Централни догађај је такмичење 29 
новембра. Пре одржавања централног оријентационог такмичења у војводини а 
схватајући значај оријенациних такмичења као најатрактивнијег вида активности у 
планинарској организацији, срески планинарско смучарски савез Новога Сада 
упућује допис бр. 121 /25.10 плананиарскосмучарским друштвима среза следеће 
садржине:“ Приликом такмичења које је одржано у оквиру слета планинара 
новосадског среза, такмичарска комисија није могла а да не констатује да је вечина 
такмичарских екипа имала само по једног квалификованог за потпуно извршење 
задатка, док су остали чланови екипа мање или више само попуњавали број чланова 
екипе да би се уопште могли пријавити по броју на старту. Овај савез сматра да 
овим начином такмичења није у потпуности удовољен циљ организовања истих,јер 
коначно понављамо, циљ такмичења је између осталог и то да се сваки 
такмичар оспособи за самостално вођење екипе на републичким и савезним 
такмичењима. С обзиром да се приближава датум одржавања традиционалног 
оријентационог такмичења које се одржава сваке године у част  29 новембра на 
Фрушкој Гори, потребно би било да друштва у свом оквиру организирају 
кондициона такмичења у циљу увежбавања својих чланова односно екипа. 
Уколико би у циљу инструктаже било којем друштву био потребан инструктор, 
нека се директно обрати на овај Савез који ће им потребног инструкора осигурати. 
Надаље уколико постоји интересовање за одржавање уобичајеног кондиционог 
такмичења две недеље пре такмичења у част 29 новембра, молимо друштав да до 
1.новембра пријаве овом савезу број екипа по категоријама да би се у случају да 
постоји потребно интересовање, ово и ове гиодине у оквиру Савеза организирало. 
Начелник, Рот Дозидер,с.р.“. Оријентационо такмичење у част 29 новембра 1961 
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године било је једно од најмасовније посећених до сада, наступило је 56 
такмичарских екипа од тога из: Сремских карловаца 12 а из новосадског среза 
Фрушкогорски венац са 5 екипа,Железничар 5, Орловац 3, Југодент 3 и Фрушка 
Гора 2 екипе. Начелништво планинарскосмучарских друштава новосадског среза 
није било задовољно пласманом својих екипа с обзиром на кадар и повољне услове 
које имају за уздизање чланства и тежиће се да се у наредном периоду подигне 
стручан ниво какав је био пре неколико година. Нажалост податке о резулатима 
бројних екипа ПСД“ Стражилово“ непоседујем. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ЛОГИЧКА МАТРИЦА – АКЦИОНИ ПЛАН ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПРОГРАМА РАЗВОЈА СПОРТА ОПШТИНЕ СРЕМСКИ 
КАРЛОВЦИ 

ЦИЉЕВИ, МЕРЕ, 
АКТИВНОСТИ 

ПОКАЗАТЕЉИ ИЗВОРИ 
ВЕРИФИКАЦИЈЕ 

ПРЕТПОСТАВКЕ ОДГОВОРНА 
ИНСТИТУЦИЈА

БУЏЕТ + ИЗВОР 
ФИНАНСИРАЊА

Приоритет 1 7.1.1: Унапређен школски и универзитетски спорт   

Посебан циљ 7.1.1.1: Побољшани материјално-технички услови за реализацију активности школског и универзитетског спорта 

Мера 7.1.1.1.1:  
Опремање школа 
функционалним справама и 
реквизитима према претходно 
утврђеним приоритетима  
 

% реализације плана 
набавки спортских 
реквизита 

Годишњи извештај 
школа, 
Годишњи извештај 
школске управе 

Урађена анализа 
стања справа и 
реквизита  
 

Школе, ЈЛС / 

Активност 7.1.1.1.1.1: Набавка 
потребних спортских 
реквизита 

% реализације плана 
набавки спортских 
реквизита 

Годишњи извештај 
школа, 
Годишњи извештај 
школске управе 

Урађена анализа 
стања справа и 
реквизита и план 
набавки 

Школе, ЈЛС / 

Посебан циљ  7.1.1.2: Повећан број спортских секција и других ваннаставних спортских и рекреативних активности у оквиру 
школског и универзитетског спорта 
Мера 7.1.1.2.1: Побољшање 
квалитета и квантитета понуде 
школског спорта 

% школа које има 
повећан број секција  
 
% ученика који 
учествује у 
реализацији секција  

Годишњи извештај 
школа  
 
 

Обучен и стручан 
кадар 
Мотивација 
Одговарајућа 
школска спортска 
Инфрастуктура 
Одговарајући 
реквизити 
  

Школе 
 
Школска управа 
 
 

/ 

 
Активност 7.1.1.2.1.1:  

Број тренера, које 
финансира локална 

Годишњи извештај 
школа  

Одговарајући 
стручни кадар 

Школе 
Школска управа 

// 
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Укључивање тренера, које 
финансира локална 
самоуправа у реализацију 
школских секција. 

самоуправа, укључен 
у реализацију 
школских секција 

Активност 7.1.1.2.1.2: 
Повећање интересовања деце 
за одређене гране спорта кроз 
реалзацију спортских кампова 

Број релизованих 
спортских кампова 

Годишњи извештај 
школа 

Заинтересованост 
деце за спортске 
кампове, стручни 
кадар који води 
спортске кампове, 
одговарајућа 
инфраструктура 

Локална 
самоуправа 
Спортски савез 
Сремски 
Карловци 
Удружења 

// 

Посебан циљ  7.1.1.3: Повећано учешће ученика и студената на школским и универзитетским спортским приредбама  
Мера 7.1.1.3.1: 
Стварање услова за испуњење 
основних приоритета 
школског спорта: 
свеобухватност, здравствени 
аспект и препознавање 
талената  

% повећања броја 
школских такмичења 

Годишњи извештај 
школа  

Израђени 
савременији и 
функционалнији 
системи спортских 
школских и 
универзитетских 
такмичења  

Школе, ЈЛС / 

Активност 7.1.1.3.1.1: 
Обезбеђивање услова за 
спровођење и организацију 
школских спортских 
такмичења 

% повећања броја 
школских такмичења 

Годишњи извештај 
школа  
Годишњи извештај 
школске управе 

Израђен систем за 
спровођење, 
праћење и 
координацију 
школских 
спортских 
такмичења унутар 
школа  

Школе, ЈЛС Општински буџет 

Активност 7.1.1.3.1.2: Учешће % ученика И – ИИИ Годишњи извештај Заинтересовани Школе, ЈЛС Општински буџет 
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ученика на „Малим 
олимпијским играма“ 

разреда који 
учествују на „Малим 
...“ 

школа  ученици, 
мотивисани 
професори 

Активност 7.1.1.3.1.3: 
Организовање спортских 
играоница у вртићима 

Број успешно 
реализованих 
спортских играоница 
у вртићима и 
клубовима;  
Број деце учесника; 

Годишњи извештај 
предшколских 
установа, 
Годишњи извештај 
територијалног 
спортског савеза  
 

Сарадња 
предшколских 
установа, клубова 
и спортских 
стручњака 

Спортски савез 
Сремски 
Карловци 
Удружења у 
сарадњи са 
предшколском 
установом 

Општински буџет 

Активност 7.1.1.3.1.4: 
Подстицати оснивање и рад 
школских спортских друштава 

Број активних 
шолских спортских 
друштава 

Годишњи извештај 
територијалног 
спортског савеза  

Заинтересованост 
ученика и школа 

Локална 
самоуправа 
Спортски савез 
Удружења 

/ 

ПОСЕБАН ЦИЉ: 7.1.1.4. Побољшан стручно педагошки рад и унапређења институционална сарадња у оквиру школског и 
универзитетског спорта  
Мера 7.1.1.4.1: Подстицање 
перманентног стручног 
усавршавања наставника 
физичког васпитања, учитеља 
и другог стручног особља 

% наставника 
физичког васпитања 
и учитеља који је (у 
последњих 3 године) 
похађао бар 1 обуку 

Годишњи извештај 
школа, 
сертификати  
Годишњи извештај 
школске управе 

Одговарајући 
програми обуке, 
Мотивисани 
наставници 

Школе 
Школска управа 

/ 

Активност 7.1.1.4.1.1:  
едукације наставника 
физичког васпитања, 
координатора школског 
спорта, секретара школских 
спортских савеза и директора 
школа  

Број организованих 
стручних трибина, 
семинара;  
% наставника 
физичког васпитања 
и учитеља који је (у 
последњих 3 године) 
похађао бар 1 обуку 

Годишњи извештај 
школа, 
сертификати  
Годишњи извештај 
школске управе 

Одговарајући 
програми обуке, 
Мотивисани 
наставници 

Школе 
Школска управа 

/ 
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Посебан циљ  7.1.1.6: Унапређено медијско праћење и промоција школског и универзитетског спорта... 

Мера 7.1.1.6.1: Побољшање 
медијског праћења и 
промоције школског спорта 

Сајт за праћење свих 
активности 
(школског) спорта 

Сајт администрира 
Школска управа 

ИТ подршка Школска управа 
Спортски савез 
Сремски 
Карловци, 
школе 
 

/ 

Активност 7.1.1.6.1.1: 
Подстицање школа да на 
својим званичним 
сајтовима посебан део 
одвоје за презентацију и 
промоцију активности на 
подручју школског спорта 

Број школа које на 
својим њеб 
страницама редовно 
извештавају о 
спортским 
активностима 

Веб странице 
школа 

Покретање сајта за 
праћење свих 
активности 
(школског) спорта 

Локална 
самоуправа 
Покрајински 
секретаријат 
за спорт и 
омладину 
Спортски савез 
Сремски 
Карловци 
Медији 

/ 

Посебан циљ  7.1.1.7:  
Унапређене везе између школа и организација у области спорта и подстакнути програми у спортовима који привлаче децу  
Мера 7.1.1.7.1: Јачање 
тренерског потенцијала у 
општини Сремски Карловци 

Направљена база 
података спортских 
тренера; Укључени 
бивши спортисти у 
тренерски рад 

База података 
похрањена у 
Територијалном 
спортском савезу 

Спремност на 
сарадњу, 
спермност на 
волонтерски рад 

Локална 
самоуправа 
Спортски савез 
Удружења 

Општински буџет 

Активност 7.1.1.7.1.1: 
Прављење базе података са 
свим тренерима у општини и 
бившим спортистима  

Направљена база 
података спортских 
тренера и бивших 
спортиста 

База података 
похрањена у 
Територијалном 
спортском савезу 

/ Локална 
самоуправа 
Спортски савез 
Удружења 

/ 



Службени лист Општине Сремски Карловци, 31/2015 

 

61 
 

ЦИЉЕВИ, МЕРЕ, 
АКТИВНОСТИ 

ПОКАЗАТЕЉИ ИЗВОРИ 
ВЕРИФИКАЦИЈЕ 

ПРЕТПОСТАВКЕ ОДГОВОРНА 
ИНСТИТУЦИЈА

БУЏЕТ + ИЗВОР 
ФИНАНСИРАЊА

заинтересованим за рад и 
останак у спорту кроз учење и 
тренирање других; 
Активност 7.1.1.7.1.2: 
Анимирање бивших спортиста 
и јачање личних капацитета 
по програмима 

Број бивших 
спортиста укључених 
у тренерски рад 

/ Спремност на 
сарадњу, 
спермност на 
волонтерски рад 

Локална 
самоуправа 
Спортски савез 
Удружења 

/ 

Приоритет 2 7.2.1: Повећан обухват бављења спортом у свим сегментима становнштва посебно деце, младих, жена,особа с 
инвалидиетом 

Посебан циљ 7.2.1.1: Подстакнута и ојачана свест о важности редовне физчке активности 
Мера 7.2.1.1.1: Промоција 
рекреације као здравог начина 
живота 

% грађана који се 
редовно баве 
рекреацијом 

Број чланова 
клубова, 
Периодичне анкете 

Постојање 
одговарајућих 
програма спортске 
рекреације за 
различите циљне 
групе (жене, особе 
с инвалидитетом...) 

Локална 
самоуправа 
Медији  
Спортски клубови 
и удружења, 
Здравствене 
институције 

/ 

Активност 7.2.1.1.1.1: 
Организовање акција за 
активирање појединаца у 
рекреативном спорту 

% грађана који се 
редовно баве 
рекреацијом 

Број чланова 
клубова, 
Периодичне анкете 

Постојање 
одговарајућих 
програма спортске 
рекреације за 
различите циљне 
групе (жене, особе 
с инвалидитетом...) 

ЈЛС у сараддњи 
са медијима, 
школама, 
удужењима 
пензионера... 

/ 

Активност 7.2.1.1.1.2: 
Промоција идеје бесплатног 
рекреативног вежбања 

% грађана који се 
редовно баве 
рекреацијом 

Периодичне анкете Постојање 
одговарајућих 
програма спортске 

ЈЛС у сараддњи 
са медијима, 
школама, 

/ 
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рекреације за 
различите циљне 
групе (жене, особе 
с инвалидитетом...) 

удужењима 
пензионера... 

Посебан циљ 7.2.1.2: Побољшани материјално-технички услови у циљу доступности свим грађанима да се баве спортом за све 
Мера 7.2.1.2.1: Изградња, 
реконструкција, адаптација и 
санација отворених и 
затворених  
објеката за спорт и рекреацију 
грађана  
 
 
 

Процентуално 
повећање броја 
термина за 
рекреативно бављење 
спортом 

Употребне дозволе, 
план термина за 
рекреацију  
 

Постојање 
одговарајућих 
програма спортске 
рекреације за 
различите циљне 
групе (жене, особе 
с инвалидитетом...) 

Локална 
самоуправа 
Покрајински 
секретаријат  за 
спорт и омладину 
 

/ 

Активност 7.2.1.2.1.1: 
Адаптација, осавремењавање 
и опремање постојећих 
објеката за спортску 
рекреацију.  

Изграђене 
бициклистичке стазе 
(км), изграђена јавна 
вежбалишта... 

Употребне дозволе Припремљена 
прпсторно планска 
и пројектно-
техничка 
документација 

ЈЛС / 

Активност 7.2.1.2.1.2: Израда 
плана коришћења спортске 
инфраструктуре у сврхе 
рекреативног спорта 
 

Израђен план 
коришћења спортске 
инфраструктуре за 
рекреативне 
активности, 
 

/ / / / 

ПОСЕБАН ЦИЉ: 7.2.1.5. Унапређена сарадња спортске рекреације са школским и универзитетским спортом, врхунским спортом, 
спортом у војсци и полицији, радничким спортом и спортом на селу, у циљу повећања обухвата бављења спортом у свим сегментима 
становништва посебно деце, младих, жена, особа са инвалидитетом и старих  
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Мера 7.2.1.5.1: Подстицање 
програма остваривања родне и 
полне равноправности и 
омасовљење женског спорта  

Број реализованих 
програма, 
Број жена које 
учествују у 
програмима спортске 
рекреације 

Годишњи 
извештаји 
спортских 
организација 

Подигнута свест 
грађанки о 
користима 
спортске 
рекреације 

Спортски савез, 
Спортске 
организације, 
ЈЛС 

/ 

Активност 7.2.1.5.1.1: У 
сарадњи са територијалним 
спортским савезом и 
спортским организацијама 
осмишљени програми за 
рекреацију жена  

Број реализованих 
програма, 
Број жена које 
учествују у 
програмима спортске 
рекреације 

Годишњи 
извештаји 
спортских 
организација, 
Извештај 
Територијалног 
спортског савеза 

Заинтересованост 
жена различитог 
узраста за бављење 
рекреативним 
спортским 
активностима 

Спортски савез, 
Спортске 
организације, 
ЈЛС 

/ 

Активност 7.2.1.5.1.2: 
Успостављање мреже женских 
спортских клубова у оквиру 
школских спортских секција 

Направљена мрежа 
женских спортских 
клубова 

Извештај 
Територијалног 
спортског савеза 

Мотивација и 
спремност за 
сарадњу 

Спортски савез, 
Спортске 
организације, 
ЈЛС 

/ 

Мера 7.2.1.5.2: Унапређење 
спорта особа са 
инвалидитетом 

Број програма 
рекреације за 
инвалиде, 
Број инвалида који се 
баве рекреативним 
спортом 

Извештаји 
спортских клубова 
и удружења, 
Извештаји 
Територијалног 
спортског савеза 

Мотивисани 
ивалиди да се баве 
рекреацијом, 
Одоварајућа 
приступачност и 
опрема спортских 
објеката 

Спортски савез, 
Спортске 
организације, 
ЈЛС 

/ 

Активност 7.2.1.5.2.1: У 
сарадњи са територијалним 
спортским савезом и 
спортским организацијама 
осмишљени програми за 

Број програма 
рекреације за 
инвалиде, 
Број инвалида који се 
баве рекреативним 

Извештаји 
спортских клубова 
и удружења, 
Извештаји 
Територијалног 

Мотивисани 
ивалиди да се баве 
рекреацијом, 
Одоварајућа 
приступачност и 

Спортски савез, 
Спортске 
организације, 
ЈЛС  

/ 
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рекреацију инвалида и 
успоставити мрежу клубова 
који нуде такве програме 

спортом спортског савеза  опрема спортских 
објеката 

Посебан циљ 7.2.1.6: Унапређена сарадња с удружењима и савезима пензионера, спортским покретима трећег доба, НВО и гранским 
спортским савезима ради повећања обухвата и развоја нових облика и садржаја који су намењени старим особама   

Мера 7.2.1.6.1: Унапређење 
рекреативног спорта за особе 
трећег доба 

Број програма 
рекреације за особе 
трећег доба, 
Број особа трећег 
доба који се баве 
рекреативним 
спортом 

Извештаји 
спортских клубова 
и удружења, 
Извештаји 
Територијалног 
спортског савеза 

Подигнута свест 
особа трећег доба о 
добробитима 
рекреативног 
спорта за здравље 
и квалитет живота 

Спортски савез, 
Спортске 
организације, 
ЈЛС 

/ 

Активност 7.2.1.6.1.1: У 
сарадњи са територијалним 
спортским савезом и 
спортским организацијама 
осмишљени програми за 
рекреацију особа трећег доба 

Број програма 
рекреације за особе 
трећег доба, 
Број особа трећег 
доба који се баве 
рекреативним 
спортом 

Извештаји 
спортских клубова 
и удружења, 
Извештаји 
Територијалног 
спортског савеза 

Мотивисане особе 
трећег доба да се 
баве рекреацијом 

Спортски савез, 
Спортске 
организације, 
ЈЛС 

/ 

Приоритет 3 
7.3.1: Наставак обезбеђивања услова за развој врхунског спорта и стварање услова за развој професионалног спорта 
Посебан циљ 7.3.1.1: Подизање капацитета стручног рада у области врхунског спорта 

Мера 7.3.1.1.1 реконструкција и унапређење општинских институционалних капацитета за реализацију активности 
намењених спортским и омладинским активностима 
Активност 7.3.1.1.1.1: : 
Конституисање општинског 
одељења а за спорт и 

Унапређен 
институционални 
капацитет намењен 

Одељење  за спорт 
и омладину би 
организационо и 

Постигли бисмо 
већу 
ефикаснот у 

Општинско веће и 
 
Скупштина 

Нису потребна 
финансијска 
средства 
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омладину за реализацију 
локалних 
националних и 
покрајинских 
докумената из 
области спорта са 
екслузивним правом 
конкурисања на 
различите конкурсе 
посебно из области 
инфраструктуре 

стручно могао да 
одговори на 
постављене циљеве 
у оквиру 
Стратегије развоја 
спорта и локалног 
акционог плана за 
младе у општини 
Сремски Карловци 
2015-2018. и на 
захтеве са аспекта 
данашњег стања и 
потреба у спорту 
на територији 
општине 
Сремски Карловци. 
На основу Закона о 
спорту у 
општинском 
Одељење у за спорт 
и омладину 
требали би своју 
активну улогу, 
између осталих 
актера да имају и 
спортски 
инспектор и 
стручни спортски 
надзорник 

спровођењу 
циљева одређених 
Стратегијом као и 
у 
комплетном 
спортском 
раду на територији 
општини Сремски 
Карловци. Добили 
бисмо реалну 
основу за 
квалитетно 
спровођење 
Стратегија и 
акционих планова 
које доносимо 
као и свих 
дугорочних 
пројеката и 
законских 
обавеза у домену 
спорта и омладине 
који су значајни за 
нашу 
општину 

општине 
Сремски 
Карловци 
 
Министарство 
омладине и 
спорта (буџет 
Републике 
Србије) 
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Активност: 7.3.1.1.1.2: 
Реорганизовати постојеће 
институционалне 
механизме у спорту у 
општини и свеобухватно и 
струковно се повезати са 
националним гранским 

спортским савезима 

Постигли бисмо 
ефикаснији и 
стручнији 
рад уз смањење 
укупних 
средстава која се на 
овај 
начин издвајају за 
спорт, 
дакле испунили 
бисмо оба 
услова која 
оправдавају 
овакав поступак. 
Обезбедили бисмо 
правилну 
прерасподелу 
стручног кадра у 
односу на 
постављене 
циљеве Стартегије и 
подигли бисмо 
степен 
одговорности сваког 
појединца и сваке 
организације 

У складу са 
постављеним 
циљевима 
Стратегије 
развоја спорта у 
општини Сремски 
Карловци 2015-
2018. начинити 
функционалну 
прерасподелу 
стручног кадра и 
обавезујућих 
задатака, начинити 
опис сваког радног 
места и радних 
процеса и 
одговорности 
везаних за 
одређену радну 
позицију у сваком 
спортском телу 
и организацији чији 
је 
оснивач или 
суоснивач 
општина Сремски 
Карловци.  
 
критеријуми 
за мерљивост 

Одржавање 
оваквих окупљања 
већим делом би 
финансирали сами 
грански спортски 
савези, а делом 
бисмо средства 
обезбедили од 
покрајинског 
секретаријата и 
републичког 
министарства за 
спорт 

Институционални 
механизми у 
области 
спорта 
 
(Општинско 
Одељење  
за спорт и 
омладину, 
уколико се 
формира или 
Одељење за друш 
делатности и 
општу управу- 
ОДДОУ) 
 
Спортски савез 
Сремски 
Карловци 
 
Локална 
самоуправа 

Комплетна слика о 
степену 
повезаности са 
гранским 
спортским 
савезима може се 
стећи након 2 
године 
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ЦИЉЕВИ, МЕРЕ, 
АКТИВНОСТИ 

ПОКАЗАТЕЉИ ИЗВОРИ 
ВЕРИФИКАЦИЈЕ 

ПРЕТПОСТАВКЕ ОДГОВОРНА 
ИНСТИТУЦИЈА

БУЏЕТ + ИЗВОР 
ФИНАНСИРАЊА

упешности 
рада сваког 
појединца 
 
Сагласност од 
гранских спортских 
савеза за 
одржавање 
окупљања или 
турнира 
репрезентативних 
селекција или 
кампова за 
талентоване 
спортисте 
 
Потписивање  
Уговора о сарадњи 
на овом плану са 
гранским 
спортским 
Савезимa 
 

Приоритет 4 7.4.1: Развијена спортска инфраструктура 

Посебан циљ 7.4.1.1: 
Успостављена потпуна база 
података, односно 
евидентирао постојеће стање 

Формирана база 
података 

База података Електронска база 
података 
допринеће бољем 
прегледу стања 

Општинско 
одељење  за спорт 
и омладину или 
ОДДОУ 

Буџет ЈЛС 
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ЦИЉЕВИ, МЕРЕ, 
АКТИВНОСТИ 

ПОКАЗАТЕЉИ ИЗВОРИ 
ВЕРИФИКАЦИЈЕ 

ПРЕТПОСТАВКЕ ОДГОВОРНА 
ИНСТИТУЦИЈА

БУЏЕТ + ИЗВОР 
ФИНАНСИРАЊА

спортске инфраструктуре инфраструктуре 
као и могућности 
да се објекти 
категоризују  

 
Спортски савез 
општине  

Мера 7.4.1.1.1:   Системски планирана, реконструисана и изграђена спортска инфраструктура 

Активност 7.4.1.1.1.1: Начинити периодику рестаурације и изградње спортске инфрастуктуре на територији општине  
Сремски Карловци 
Посебан циљ 7.4.1.2: 
Системски планирана, 
реконструисана и изграђена 
спортска инфраструктура 
 

Већи број грађана би 
имао могућност да се 
бави спортом. 
Омогућили бисмо да 
врхунски спортисти 
имају адекватне 
услове за рад у свом 
граду. Од 
организованих 
такмичења, кампова 
и окупљања општина 
Сремски Карловци 
би остваривала 
приход 

ГОП  
ПГР 

Инфрастуктуром 
која је адекватна за 
тренинг врхунских 
спортиста и за 
одржавање 
врхунских 
такмичења 
остварили бисмо 
вишеструку 
добробит за 
општину Сремски 
Карловци, за 
сваког спортисту, 
спортски колектив 
и сваког грађанина 
понаособ 

Локална 
самоуправа  
Институционални 
механизми у 
спортској области 
Здравствени 
центар  
Одељење  за 
спорт и омладину 
(уколико се 
формира) или 
ОДДОУ 
Локална 
грађевинска 
оператива 

Министарсво 
омладине и спорта 
Министарство 
надлежно за 
локални развој 
Локална 
самоуправа 
Инострани 
фондови и 
донације 

Мера 7.4.1.2.1: Стварање оних спортских кампова у чијим спортским гранама имамо највише потенцијалних врхунских 
спортиста и постизање континуитета у одржавању тих кампова 
Активност 7.4.1.2.1.1: континуирано креирање спортских кампова 
Активност 7.4.1.2.1.2: Обезбедити могућност за школовање нашим врхунским спортистима 
Активност 7.4.1.2.1.3:  успостављање континуиране сарадње са свим надлежним институцијама и организацијама  



Службени лист Општине Сремски Карловци, 31/2015 

 

69 
 

ЦИЉЕВИ, МЕРЕ, 
АКТИВНОСТИ 

ПОКАЗАТЕЉИ ИЗВОРИ 
ВЕРИФИКАЦИЈЕ 

ПРЕТПОСТАВКЕ ОДГОВОРНА 
ИНСТИТУЦИЈА

БУЏЕТ + ИЗВОР 
ФИНАНСИРАЊА

8.1: ПОДИЗАЊЕ КАПАЦИТЕТА СПОРТА НА СВИМ НИВОИМА ВЛАСТИ 
Општи циљ 8.1.1: Успостављен конзистентан систем управљаја и финансирања спорта у РС, пермаентна едукација, 
укључивање више у систем спорта жена, маргинализованих група, волонтера 
Посебан циљ 8.1.1.5: 
Унапређење стручности и 
капацитета спортских 
организација у ЈЛС 

Уз предходно 
успостављен систем 
детекције спортских 
талената имали 
бисмо могућност да 
уочимо 
концентрацију 
спортиста у 
одређеној спортској 
грани и тиме 
одредимо приоритете 
у организовању 
кампова. 
Организовањем 
међународних или 
националних 
кампова како би и 
током лета наши 
врхунски спортисти 
или  талентовани 
спортисти  могли да 
имају квалитетан 
тренинг и могућност 
рада на стварима на 
којима не стижу да 
раде током сезоне 

Кампови би 
остваривали 
директан приход 
локалној 
самоуправи, а 
нашим врхунским 
спортистима 
бенефит да 
тренирају са онима 
од којих могу да 
уче и даље 
напредују чиме би 
подигли ниво 
својих спортских 
вештина и знања 

Кампови би 
остваривали 
директан приход 
локалној 
самоуправи, а 
нашим врхунским 
спортистима 
бенефит да 
тренирају са онима 
од којих могу да 
уче и даље 
напредују чиме би 
подигли ниво 
својих спортских 
вештина и знања 

Општинско 
одељење  за спорт 
и омладину 
уколико се 
формира и 
институционални 
механизми у 
области спорта 
или ОДДОУ 

Локална 
самоуправа са 
својом 
расположивом 
инфраструктуром 
Завод за спорт и 
медицину спорта 
(републички и 
покрајински) 
Министарство 
омладине и 
спорта... 
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ЦИЉЕВИ, МЕРЕ, 
АКТИВНОСТИ 

ПОКАЗАТЕЉИ ИЗВОРИ 
ВЕРИФИКАЦИЈЕ 

ПРЕТПОСТАВКЕ ОДГОВОРНА 
ИНСТИТУЦИЈА

БУЏЕТ + ИЗВОР 
ФИНАНСИРАЊА

Мера 8.1.1.5.1:   Oрганизација и подршка свим неопходним активностима које доприносе овом циљу 

Активност 8.1.1.5.1.1:  Организација свих неопходним активностима  

8.6. СПОРТСКИ ТУРИЗАМ И ПАРТНЕРСТВО ИЗМЕЂУ СПОРТА И ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ – Општи циљ 8.6.1: Унапређен 
однос спорта и туризма и животне средине 
Посебан циљ 8.6.1.1: 
Подстакнуте и ојачане везе 
спорта и туризма и животне 
средине 

Промоција 
оглашавањем 
рекреацијских 
манифестација путем 
медија, укључивање 
здравствених 
институција, 
реализација семинара 
и програма о здравом 
начину живота 
(здрава исхрана, 
редовна физичка 
активност) и значају 
утицаја физичког 
вежбања 

Број посетилаца  Анимирање 
грађана, 
промовисање 
постојећих 
рекреативних 
садржаја 
Масовност 

Локална 
самоуправа 
Покрајински 
секретаријат  за 
спорт и омладину 
Спортски савез 
Медији 
Здравствене 
установе 

Општински буџет 
Покрајински 
секретаријат  за 
спорт и омладину 
Републичко 
министарство 
омладине и спорта 

Мера 8.6.1.1.1: Промоција рекреације као здравог начина живота 

Активност 8.6.1.1.1.1: Промоција оглашавањем рекреацијских манифестација путем медија, укључивање здравствених институција, 
реализација семинара и програма о здравом начину живота (здрава исхрана, редовна физичка активност) и значају утицаја физичког 
вежбања 
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ГАНТОГРАМ АКТИВНОСТИ 

 

ПРИОРИТЕТ 1: Општи циљ 7.1.1: Унапређен школски и универзитетски спорт 

Посебан циљ 7.1.1.1: Побољшани материјално-технички услови за реализацију активности школског и универзитетског спорта 

Мере /Излазни 
резултати  

Датум почетка Датум завршетка Одговорна особа 
Улази/средства (трошкови) 

Материјална Кадрови Финансијска 

Мера 7.1.1.1.1:  
Опремање школа 
функционалним 
справама и 
реквизитима према 
претходно 
утврђеним 
приоритетима  

 

01.01.2016. 31.01.2018. 

Спортски савез 
  
Општинско 
одељење  за спорт 
и омладину 
(уколико се 
формира ) или 
ОДДОУ 

/ 

Спортски савез 
  
Општинско 
одељење  за спорт 
и омладину 
(уколико се 
формира ) или 
ОДДОУ 

/ 

Активност 
7.1.1.2.1.1:  

набавка потребних 
спортских 
реквизита 

 

01.01.2016. 31.01.2018. 

Спортски савез 
  
Општинско 
одељење  за спорт 
и омладину 
(уколико се 
формира ) или 
ОДДОУ 

/ 

Спортски савез 
  
Општинско 
одељење  за спорт 
и омладину 
(уколико се 
формира ) или 
ОДДОУ 

/ 



Службени лист Општине Сремски Карловци, 31/2015 

 

72 
 

Посебан циљ  7.1.1.2: Повећан број спортских секција и других ваннаставних спортских и рекреативних активности у оквиру 
школског и универзитетског спорта 

Мере/Излазни 
резултате  

Датум почетка Датум завршетка Одговорна особа 
Улази/средства 

Материјална Кадрови Финансијска 

Мера 7.1.1.2.1: 
Побољшање 
квалитета и 

квантитета понуде 
школског спорта 

01.01.2016. 31.01.2018. 

Спортски савез 
  
Општинско 
одељење  за спорт 
и омладину 
(уколико се 
формира ) или 
ОДДОУ 

/ 

Спортски савез 
  
Општинско 
одељење  за спорт 
и омладину 
(уколико се 
формира ) или 
ОДДОУ 

/ 

 
Активност 
7.1.1.2.1.1:  

Укључивање 
тренера, које 

финансира локална 
самоуправа у 
реализацију 

школских секција. 

01.01.2016. 31.01.2018. 

Спортски савез 
  
Општинско 
одељење  за спорт 
и омладину 
(уколико се 
формира ) или 
ОДДОУ 

/ 

Спортски савез 
  
Општинско 
одељење  за спорт 
и омладину 
(уколико се 
формира ) или 
ОДДОУ 

/ 

 
Активност 
7.1.1.2.1.2: 
Повећање 

интересовања деце 
за одређене гране 

спорта кроз 
реалзацију 

01.01.2016. 31.01.2018. 

Спортски савез 
  
Општинско 
одељење  за спорт 
и омладину 
(уколико се 
формира ) или 
ОДДОУ 

/ 

Спортски савез 
  
Општинско 
одељење  за спорт 
и омладину 
(уколико се 
формира ) или 
ОДДОУ 

/ 
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спортских кампова: 
 

 
Посебан циљ  7.1.1.6: Унапређено медијско праћење и промоција школског и универзитетског спорта... 

Мере/Излазни 
резултате  Датум почетка Датум завршетка Одговорна особа 

Улази/средства 

Материјална Кадрови Финансијска 

Мера 7.1.1.3.1: 
Стварање услова за 
испуњење основних 
приоритета 
школског спорта: 
свеобухватност, 
здравствени аспект 
и препознавање 
талената  
 

01.01.2016. 31.01.2018. 

Спортски савез 
  
Општинско 
одељење  за спорт 
и омладину 
(уколико се 
формира ) или 
ОДДОУ 

/ 

Спортски савез 
  
Општинско 
одељење  за спорт 
и омладину 
(уколико се 
формира ) или 
ОДДОУ 

/ 

Активност 
7.1.1.3.1.1: 

Обезбеђивање 
услова за 

спровођење и 
организацију 
школских 
спортских 
такмичења 

01.01.2016. 31.01.2018. 

Спортски савез 
  
Општинско 
одељење  за спорт 
и омладину 
(уколико се 
формира ) или 
ОДДОУ 

/ 

Спортски савез 
  
Општинско 
одељење  за спорт 
и омладину 
(уколико се 
формира ) или 
ОДДОУ 

/ 

Активност 
7.1.1.3.1.2: Учешће 
ученика на „Малим 

01.01.2016. 31.01.2018. 
Спортски савез 
  
Општинско 

/ 
Спортски савез 
  
Општинско 

/ 
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олимпијским 
играма“ 

одељење  за спорт 
и омладину 
(уколико се 
формира ) или 
ОДДОУ 

одељење  за спорт 
и омладину 
(уколико се 
формира ) или 
ОДДОУ 

Активност 
7.1.1.3.1.3: 

Организовање 
спортских 
играоница у 
вртићима 

01.01.2016. 31.01.2018. 

Спортски савез 
  
Општинско 
одељење  за спорт 
и омладину 
(уколико се 
формира ) или 
ОДДОУ 

/ 

Спортски савез 
  
Општинско 
одељење  за спорт 
и омладину 
(уколико се 
формира ) или 
ОДДОУ 

/ 

Активност 
7.1.1.3.1.4: 
Подстицати 

оснивање и рад 
школских 
спортских 
друштава 

01.01.2016. 31.01.2018. 

Спортски савез 
  
Општинско 
одељење  за спорт 
и омладину 
(уколико се 
формира ) или 
ОДДОУ 

/ 

Спортски савез 
  
Општинско 
одељење  за спорт 
и омладину 
(уколико се 
формира ) или 
ОДДОУ 

/ 

ПОСЕБАН ЦИЉ: 7.1.1.4. Побољшан стручно педагошки рад и унапређења институционална сарадња у оквиру школског и 
универзитетског спорта 

Мера 7.1.1.4.1: 
Подстицање 
перманентног 
стручног 
усавршавања 
наставника 
физичког 

01.01.2016. 31.01.2018. 

Спортски савез 
  
Општинско 
одељење  за спорт 
и омладину 
(уколико се 
формира ) или 
ОДДОУ 

/ 

Спортски савез 
  
Општинско 
одељење  за спорт 
и омладину 
(уколико се 
формира ) или 
ОДДОУ 

/ 
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васпитања, учитеља 
и другог стручног 
особља 
Активност 
7.1.1.4.1.1:  
едукације 
наставника 
физичког 
васпитања, 
координатора 
школског спорта, 
секретара школских 
спортских савеза и 
директора школа  

01.01.2016. 31.01.2018. 

Спортски савез 
  
Општинско 
одељење  за спорт 
и омладину 
(уколико се 
формира ) или 
ОДДОУ 

/ 

Спортски савез 
  
Општинско 
одељење  за спорт 
и омладину 
(уколико се 
формира ) или 
ОДДОУ 

/ 

Посебан циљ  7.1.1.6: Унапређено медијско праћење и промоција школског и универзитетског спорта 

Мера 7.1.1.6.1: 
Побољшање 
медијског праћења 
и промоције 
школског спорта 

01.01.2016. 31.01.2018. 

Спортски савез 
  
Општинско 
одељење  за спорт 
и омладину 
(уколико се 
формира ) или 
ОДДОУ 

/ 

Спортски савез 
  
Општинско 
одељење  за спорт 
и омладину 
(уколико се 
формира ) или 
ОДДОУ 

/ 

 
Активност 
7.1.1.6.1.1: 
Подстицање школа 
да на својим 
званичним 

01.01.2016. 31.01.2018. 

Спортски савез 
  
Општинско 
одељење  за спорт 
и омладину 
(уколико се 

/ 

Спортски савез 
  
Општинско 
одељење  за спорт 
и омладину 
(уколико се 

/ 
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сајтовима посебан 
део 
одвоје за 
презентацију и 
промоцију 
активности на 
подручју школског 
спорта 

формира ) или 
ОДДОУ 

формира ) или 
ОДДОУ 

Посебан циљ  7.1.1.7:  
Унапређене везе између школа и организација у области спорта и подстакнути програми у спортовима који привлаче децу 

Мера 7.1.1.7.1: 
Јачање тренерског 
потенцијала у 
општини Сремски 
Карловци 

01.01.2016. 31.01.2018. 

Спортски савез 
  
Општинско 
одељење  за спорт 
и омладину 
(уколико се 
формира ) или 
ОДДОУ 

/ 

Спортски савез 
  
Општинско 
одељење  за спорт 
и омладину 
(уколико се 
формира ) или 
ОДДОУ 

/ 

 
Активност 
7.1.1.7.1.1: 
Прављење базе 
података са свим 
тренерима у 
општини и бившим 
спортистима  
заинтересованим за 
рад и останак у 
спорту кроз учење 
и тренирање 

01.01.2016. 31.01.2018. 

Спортски савез 
  
Општинско 
одељење  за спорт 
и омладину 
(уколико се 
формира ) или 
ОДДОУ 

/ 

Спортски савез 
  
Општинско 
одељење  за спорт 
и омладину 
(уколико се 
формира ) или 
ОДДОУ 

/ 
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других; 

Активност 
7.1.1.7.1.2: 
Анимирање 
бивших спортиста и 
јачање личних 
капацитета по 
програмима 
 

01.01.2016. 31.01.2018. 

Спортски савез 
  
Општински 
одељење  за спорт 
и омладину 
(уколико се 
формира ) или 
ОДДОУ 

/ 

Спортски савез 
  
Општински 
одељење  за спорт 
и омладину 
(уколико се 
формира ) или 
ОДДОУ 

/ 

Приоритет 2 7.2.1: Повећан обухват бављења спортом у свим сегментима становнштва посебно деце, младих, жена,особа с 
инвалидиетом 

Посебан циљ 7.2.1.1: Подстакнута и ојачана свест о важности редовне физчке активности 

Мера 7.2.1.1.1: 
Промоција 
рекреације као 
здравог начина 
живота 

01.01.2016. 31.01.2018. 

Спортски савез 
  
Општинско 
одељење  за спорт 
и омладину 
(уколико се 
формира ) или 
ОДДОУ 

/ 

Спортски савез 
  
Општинско 
одељење  за спорт 
и омладину 
(уколико се 
формира ) или 
ОДДОУ 

/ 

 
Активност 
7.2.1.1.1.1: 
Организовање 
акција за 
активирање 

01.01.2016. 31.01.2018. 

Спортски савез 
  
Општинско 
одељење  за спорт 
и омладину 
(уколико се 
формира ) или 

/ 

Спортски савез 
  
Општинско 
одељење  за спорт 
и омладину 
(уколико се 
формира ) или 

/ 
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појединаца у 
рекреативном 
спорту 
 

ОДДОУ ОДДОУ 

 
Активност 
7.2.1.1.1.2: 
Промоција идеје 
бесплатног 
рекреативног 
вежбања 
 

01.01.2016. 31.01.2018. 

Спортски савез 
  
Општинско 
одељење  за спорт 
и омладину 
(уколико се 
формира ) или 
ОДДОУ 

/ 

Спортски савез 
  
Општинско 
одељење  за спорт 
и омладину 
(уколико се 
формира ) или 
ОДДОУ 

/ 

Посебан циљ 7.2.1.2: Побољшани материјално-технички услови у циљу доступности свим грађанима да се баве спортом за све 

Мере/Излазни 
резултате  Датум почетка Датум завршетка Одговорна особа 

Улази/средства 

Материјална Кадрови Финансијска 

Мера 7.2.1.2.1: 
Изградња, 
реконструкција, 
адаптација и 
санација отворених 
и затворених 
објеката за спорт и 
рекреацију грађана  
 

01.01.2016. 31.01.2018. 

Спортски савез 
  
Општинско 
одељење  за спорт 
и омладину 
(уколико се 
формира ) или 
ОДДОУ 

/ 

Спортски савез 
  
Општинско 
одељење  за спорт 
и омладину 
(уколико се 
формира ) или 
ОДДОУ 

/ 

Активност 
7.2.1.2.1.1: 
Адаптација, 

осавремењавање и 

01.01.2016. 31.01.2018. 

Спортски савез 
  
Општинско 
одељење  за спорт 

/ 

Спортски савез 
  
Општинско 
одељење  за спорт 

/ 
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опремање 
постојећих објеката 

за спортску 
рекреацију 

и омладину 
(уколико се 
формира ) или 
ОДДОУ 

и омладину 
(уколико се 
формира ) или 
ОДДОУ 

Активност 
7.2.1.2.1.2: Израда 
плана коришћења 

спортске 
инфраструктуре у 
сврхе рекреативног 

спорта 

01.01.2016. 31.01.2018. 

Спортски савез 
  
Општинско 
одељење  за спорт 
и омладину 
(уколико се 
формира ) или 
ОДДОУ 

/ 

Спортски савез 
  
Општинско 
одељење  за спорт 
и омладину 
(уколико се 
формира ) или 
ОДДОУ 

/ 

ПОСЕБАН ЦИЉ: 7.2.1.5. Унапређена сарадња спортске рекреације са школским и универзитетским спортом, врхунским спортом, 
спортом у војсци и полицији, радничким спортом и спортом на селу, у циљу повећања обухвата бављења спортом у свим сегментима 
становништва посебно деце, младих, жена, особа са инвалидитетом и старих  

Мере/Излазни 
резултате  Датум почетка Датум завршетка Одговорна особа 

Улази/средства 

Материјална Кадрови Финансијска 

Мера 7.2.1.5.1: 
Подстицање 
програма 
остваривања родне 
и полне 
равноправности и 
омасовљење 
женског спорта  

01.01.2016. 31.01.2018. 

Спортски савез 
  
Општинско 
одељење  за спорт 
и омладину 
(уколико се 
формира ) или 
ОДДОУ 

/ 

Спортски савез 
  
Општинско 
одељење  за спорт 
и омладину 
(уколико се 
формира ) или 
ОДДОУ 

/ 

Активност 
7.2.1.5.1.1: У 
сарадњи са 
територијалним 
спортским савезом 

01.01.2016. 31.01.2018. 

Спортски савез 
  
Општинско 
одељење  за спорт 
и омладину 

/ 

Спортски савез 
  
Општинско 
одељење  за спорт 
и омладину 

/ 
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и спортским 
организацијама 
осмишљени 
програми за 
рекреацију жена  

(уколико се 
формира ) или 
ОДДОУ 

(уколико се 
формира ) или 
ОДДОУ 

Активност 
7.2.1.5.1.2: 
Успостављање 
мреже женских 
спортских клубова 
у оквиру школских 
спортских секција 

01.01.2016. 31.01.2018. 

Спортски савез 
  
Општинско 
одељење  за спорт 
и омладину 
(уколико се 
формира ) или 
ОДДОУ 

/ 

Спортски савез 
  
Општинско 
одељење  за спорт 
и омладину 
(уколико се 
формира ) или 
ОДДОУ 

/ 

 
Мера 7.2.1.5.2: 
Унапређење спорта 
особа са 
инвалидитетом 
 

01.01.2016. 31.01.2018. 

Спортски савез 
  
Општинско 
одељење  за спорт 
и омладину 
(уколико се 
формира ) или 
ОДДОУ 

/ 

Спортски савез 
  
Општинско 
одељење  за спорт 
и омладину 
(уколико се 
формира ) или 
ОДДОУ 

/ 

 
Активност 
7.2.1.5.2.1: У 
сарадњи са 
територијалним 
спортским савезом 
и спортским 
организацијама 
осмишљени 
програми за 

01.01.2016. 31.01.2018. 

Спортски савез 
  
Општинско 
одељење  за спорт 
и омладину 
(уколико се 
формира ) или 
ОДДОУ 

/ 

Спортски савез 
  
Општинско 
одељење  за спорт 
и омладину 
(уколико се 
формира ) или 
ОДДОУ 

/ 
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рекреацију 
инвалида и 
успоставити мрежу 
клубова који нуде 
такве програме 
 
 
 
 
 
 
Посебан циљ 7.2.1.6: Унапређена сарадња с удружењима и савезима пензионера, спортским покретима трећег доба, НВО и гранским 
спортским савезима ради повећања обухвата и развоја нових облика и садржаја који су намењени старим особама  
 
 
Мера 7.2.1.6.1: 
Унапређење 
рекреативног 
спорта за особе 
трећег доба 
 
 

01.01.2016. 31.01.2018. 

Спортски савез 
  
Општинско 
одељење  за спорт 
и омладину 
(уколико се 
формира ) или 
ОДДОУ 

/ 

Спортски савез 
  
Општинско 
одељење  за спорт 
и омладину 
(уколико се 
формира ) или 
ОДДОУ 

/ 

 
 
Активност 
7.2.1.6.1.1: У 
сарадњи са 
територијалним 
спортским савезом 
и спортским 

01.01.2016. 31.01.2018. 

Спортски савез 
  
Општинско 
одељење  за спорт 
и омладину 
(уколико се 
формира ) или 
ОДДОУ 

/ 

Спортски савез 
  
Општинско 
одељење  за спорт 
и омладину 
(уколико се 
формира ) или 
ОДДОУ 

/ 
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организацијама 
осмишљени 
програми за 
рекреацију особа 
трећег доба 
 

Приоритет 3 
7.3.1: Наставак обезбеђивања услова за развој врхунског спорта и стварање услова за развој професионалног спорта 

 
Посебан циљ 7.3.1.1: Подизање капацитета стручног рада у области врхунског спорта 

Мера 7.3.1.1.1 
реконструкција и 
унапређење 
општинских 
институционалних 
капацитета за 
реализацију 
активности 
намењених 
спортским и 
омладинским 
активностима 

01.01.2016. 31.01.2018. 

Спортски савез 
  
Општинско 
одељење  за спорт 
и омладину 
(уколико се 
формира ) или 
ОДДОУ 

/ 

Спортски савез 
  
Општинско 
одељење  за спорт 
и омладину 
(уколико се 
формира ) или 
ОДДОУ 

/ 

Активност 
7.3.1.1.1.1: : 
Конституисање 
општинског 
одељење а за спорт 
и омладину 

01.01.2016. 31.01.2018. 

Спортски савез 
  
Општинско 
одељење  за спорт 
и омладину 
(уколико се 
формира ) или 
ОДДОУ 

/ 

Спортски савез 
  
Општинско 
одељење  за спорт 
и омладину 
(уколико се 
формира ) или 
ОДДОУ 

/ 
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Активност: 
7.3.1.1.1.2: 
Реорганизовати 
постојеће 
институционалне 
механизме у 
спорту у 
општини и 
свеобухватно и 
струковно се 
повезати са 
националним 
гранским 
спортским 
савезима 

 

01.01.2016. 31.01.2018. 

Спортски савез 
  
Општинско 
одељење  за спорт 
и омладину 
(уколико се 
формира ) или 
ОДДОУ 

/ 

Спортски савез 
  
Општинско 
одељење  за спорт 
и омладину 
(уколико се 
формира ) или 
ОДДОУ 

/ 

Приоритет 4 7.4.1: Развијена спортска инфраструктура 

Посебан циљ 7.4.1.1: Успостављена потпуна база података, односно евидентирао постојеће стање спортске инфраструктуре 

Мере/Излазни 
резултате  

Датум почетка Датум завршетка Одговорна особа 
Улази/средства 

Материјална Кадрови Финансијска 

Мера 7.4.1.1.1:   
Системски 
планирана, 
реконструисана и 
изграђена 
спортска 
инфраструктура 

01.01.2016. 31.01.2018. 

Спортски савез 
  
Општинско 
одељење  за спорт 
и омладину 
(уколико се 
формира ) или 

/ 

Спортски савез 
  
Општинско 
одељење  за спорт 
и омладину 
(уколико се 
формира ) или 

/ 
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ОДДОУ ОДДОУ 

Активност 
7.4.1.1.1.1: 
Начинити 
периодику 
рестаурације и 
изградње спортске 
инфрастуктуре на 
територији 
општине  Сремски 
Карловци 

01.01.2016. 31.01.2018. 

Спортски савез 
  
Општинско 
одељење  за спорт 
и омладину 
(уколико се 
формира ) или 
ОДДОУ 

/ 

Спортски савез 
  
Општинско 
одељење  за спорт 
и омладину 
(уколико се 
формира ) или 
ОДДОУ 

/ 

Посебан циљ 7.4.1.2: Системски планирана, реконструисана и изграђена спортска инфраструктура 
 

Мера 7.4.1.2.1: 
Стварање оних 
спортских 
кампова у чијим 
спортским 
гранама имамо 
највише 
потенцијалних 
врхунских 
спортиста и 
постизање 
континуитета у 
одржавању тих 
кампова 

01.01.2016. 31.01.2018. 

Спортски савез 
  
Општинско 
одељење  за спорт 
и омладину 
(уколико се 
формира ) или 
ОДДОУ 

/ 

Спортски савез 
  
Општинско 
одељење  за спорт 
и омладину 
(уколико се 
формира ) или 
ОДДОУ 

/ 
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Активност 
7.4.1.2.1.1: 
континуирано 
креирање 
спортских кампова 

01.01.2016. 31.01.2018. 

Спортски савез 
  
Општинско 
одељење  за спорт 
и омладину 
(уколико се 
формира ) или 
ОДДОУ 

/ 

Спортски савез 
  
Општинско 
одељење  за спорт 
и омладину 
(уколико се 
формира ) или 
ОДДОУ 

/ 

Активност 
7.4.1.2.1.2: 
Обезбедити 
могућност за 
школовање нашим 
врхунским 
спортистима 

01.01.2016. 31.01.2018. 

Спортски савез 
  
Општинско 
одељење  за спорт 
и омладину 
(уколико се 
формира ) или 
ОДДОУ 

/ 

Спортски савез 
  
Општинско 
одељење  за спорт 
и омладину 
(уколико се 
формира ) или 
ОДДОУ 

/ 

Активност 
7.4.1.2.1.3:  
успостављање 
континуиране 
сарадње са свим 
надлежним 
институцијама и 
организацијама  

01.01.2016. 31.01.2018. 

Спортски савез 
  
Општинско 
одељење  за спорт 
и омладину 
(уколико се 
формира ) или 
ОДДОУ 

/ 

Спортски савез 
  
Општинско 
одељење  за спорт 
и омладину 
(уколико се 
формира ) или 
ОДДОУ 

/ 

8.1: ПОДИЗАЊЕ КАПАЦИТЕТА СПОРТА НА СВИМ НИВОИМА ВЛАСТИ 
Општи циљ 8.1.1: Успостављен конзистентан систем управљаја и финансирања спорта у РС, пермаентна едукација, 
укључивање више у систем спорта жена, маргинализованих група, волонтера 
 
Посебан циљ 8.1.1.5: Унапређење стручности и капацитета спортских организација у ЈЛС 
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Мера 8.1.1.5.1:   
Oрганизација и 
подршка свим 
неопходним 
активностима које 
доприносе овом 
циљу 
 

01.01.2016. 31.01.2018. 

Спортски савез 
  
Општинско 
одељење  за спорт 
и омладину 
(уколико се 
формира ) или 
ОДДОУ 

/ 

Спортски савез 
  
Општинско 
одељење  за спорт 
и омладину 
(уколико се 
формира ) или 
ОДДОУ 

/ 

 
Активност 
8.1.1.5.1.1:  
Организација свих 
неопходним 
активностима  
 

01.01.2016. 31.01.2018. 

Спортски савез 
  
Општинско 
одељење  за спорт 
и омладину 
(уколико се 
формира ) или 
ОДДОУ 

/ 

Спортски савез 
  
Општинско 
одељење  за спорт 
и омладину 
(уколико се 
формира ) или 
ОДДОУ 

/ 

8.6. СПОРТСКИ ТУРИЗАМ И ПАРТНЕРСТВО ИЗМЕЂУ СПОРТА И ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ – Општи циљ 8.6.1: Унапређен 
однос спорта и туризма и животне средине 

Посебан циљ 8.6.1.1: Подстакнуте и ојачане везе спорта и туризма и животне средине 

Мера 8.6.1.1.1: 
Промоција 
рекреације као 
здравог начина 
живота 

01.01.2016. 31.01.2018. 

Спортски савез 
  
Општинско 
одељење  за спорт 
и омладину 
(уколико се 
формира ) или 
ОДДОУ 

/ 

Спортски савез 
  
Општинско 
одељење  за спорт 
и омладину 
(уколико се 
формира ) или 
ОДДОУ 

/ 
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Активност 
8.6.1.1.1.1: 
Промоција 
оглашавањем 
рекреацијских 
манифестација 
путем медија, 
укључивање 
здравствених 
институција, 
реализација 
семинара и 
програма о здравом 
начину живота 
(здрава исхрана, 
редовна физичка 
активност) и 
значају утицаја 
физичког вежбања 

01.01.2016. 31.01.2018. 

Спортски савез 
  
Општинско 
одељење  за спорт 
и омладину 
(уколико се 
формира ) или 
ОДДОУ 

/ 

Спортски савез 
  
Општинско 
одељење  за спорт 
и омладину 
(уколико се 
формира ) или 
ОДДОУ 

/ 
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ПЛАН ПРАЋЕЊА 
Циљеви/мере/ 
Активности 
Пример: 

Почетна 
планирана 
вредност 

(2016) 

Показатељ 
(кратки 
опис) 

Извор провере Одговорне особе за 
спровођење и/или 
координацију 
активности 

Учесталост 
извештавања 

ПРИОРИТЕТ 1 - Општи циљ 7.1.1: Унапређен школски и универзитетски спорт 

Посебни циљ 7.1.1.1 (Исход) 
Побољшани материјално-технички 
услови за реализацију активности 
школског и универзитетског спорта  

 2.000.000,00 Позиција у 
буџету   

Буџет оптине 
Сремски 
Карловци 

 Спортски савез општине 
Сремски Карловци 

 
Општински одељење  за 
спорт и омладину 

(уколико се формира) 
или ОДДОУ 

Годишње  

Мера 7.1.1.1.1  (Изл. резултат) 
Опремање школа функционалним 
справама и реквизитима према 

претходно утврђеним 
приоритетима 

 2.000.000,00 Позиција у 
буџету   

Буџет оптине 
Сремски 
Карловци 

 Спортски савез општине 
Сремски Карловци 

 
Општинско одељење  за 
спорт и омладину 

(уколико се формира) 
или ОДДОУ 

Годишње  

активност 7.1.1.2.1.1  
набавка потребних спортских 

реквизита 

 2.000.000,00 Позиција у 
буџету   

Буџет оптине 
Сремски 
Карловци 

 Спортски савез општине 
Сремски Карловци 

 
Општинско одељење  за 
спорт и омладину 

(уколико се формира) 
или ОДДОУ 

Годишње  

Мера 7.1.1.2.1 (Изл. резултат) 
Побољшање квалитета и 

 2.000.000,00 Позиција у 
буџету   

Буџет оптине 
Сремски 

 Спортски савез општине 
Сремски Карловци 

Годишње  
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Циљеви/мере/ 
Активности 
Пример: 

Почетна 
планирана 
вредност 

(2016) 

Показатељ 
(кратки 
опис) 

Извор провере Одговорне особе за 
спровођење и/или 
координацију 
активности 

Учесталост 
извештавања 

квантитета понуде школског 
спорта 

Карловци  
Општинско одељење  за 
спорт и омладину 

(уколико се формира) 
или ОДДОУ 

активност 7.1.1.2.1.1.  
укључивање тренера, које финансира 
локална самоуправа у реализацију 

школских секција 

 2.000.000,00 Позиција у 
буџету   

Буџет оптине 
Сремски 
Карловци 

 Спортски савез општине 
Сремски Карловци 

 
Општинско одељење  за 
спорт и омладину 

(уколико се формира) 
или ОДДОУ 

Годишње  

активност 7.1.1.2.1.2.  
повећање интересовања деце за 
одређене гране спорта кроз 

реализацију спортских кампова  

 2.000.000,00 Позиција у 
буџету   

Буџет оптине 
Сремски 
Карловци 

 Спортски савез општине 
Сремски Карловци 

 
Општинско одељење  за 
спорт и омладину 

(уколико се формира) 
или ОДДОУ 

Годишње  

Посебни циљ 7.1.1.3 (Исход) 
Унапређено медијско праћење и 

промоција школског и 
универзитетског спорта  

 2.000.000,00 Позиција у 
буџету   

Буџет оптине 
Сремски 
Карловци 

 Спортски савез општине 
Сремски Карловци 

 
Општинско одељење  за 
спорт и омладину 

(уколико се формира) 
или ОДДОУ 

Годишње  
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Циљеви/мере/ 
Активности 
Пример: 

Почетна 
планирана 
вредност 

(2016) 

Показатељ 
(кратки 
опис) 

Извор провере Одговорне особе за 
спровођење и/или 
координацију 
активности 

Учесталост 
извештавања 

Мера 7.1.1.3.1 (Изл. резултат) 
Стварање услова за испуњење 
основних приоритета школског 

спорта: свеобухватност, 
здравствени аспект и 
препознавање талената  

 2.000.000,00 Позиција у 
буџету   

Буџет оптине 
Сремски 
Карловци 

 Спортски савез општине 
Сремски Карловци 

 
Општинско одељење  за 
спорт и омладину 

(уколико се формира) 
или ОДДОУ 

Годишње  

активност 7.1.1.3.1.1. 
обезбеђивање услова за спровођење и 
организацију школских спортских 

такмичења  

 2.000.000,00 Позиција у 
буџету   

Буџет оптине 
Сремски 
Карловци 

 Спортски савез општине 
Сремски Карловци 

 
Општинско одељење  за 
спорт и омладину 

(уколико се формира) 
или ОДДОУ 

Годишње  

активност 7.1.1.3.1.2. 
учешће ученика на „Малим 

олимпијским играма“  

 2.000.000,00 Позиција у 
буџету   

Буџет оптине 
Сремски 
Карловци 

 Спортски савез општине 
Сремски Карловци 

 
Општинско одељење  за 
спорт и омладину 

(уколико се формира) 
или ОДДОУ 

Годишње  

активност 7.1.1.3.1.3.  
организовање спортских играоница у 

вртићима 

 2.000.000,00 Позиција у 
буџету   

Буџет оптине 
Сремски 
Карловци 

 Спортски савез општине 
Сремски Карловци 

 
Општинско одељење  за 
спорт и омладину 

Годишње  
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Циљеви/мере/ 
Активности 
Пример: 

Почетна 
планирана 
вредност 

(2016) 

Показатељ 
(кратки 
опис) 

Извор провере Одговорне особе за 
спровођење и/или 
координацију 
активности 

Учесталост 
извештавања 

(уколико се формира) 

активност 7.1.1.3.1.4.  
Подстицати оснивање и рад 

школских спортских друштава 

 2.000.000,00 Позиција у 
буџету   

Буџет оптине 
Сремски 
Карловци 

 Спортски савез општине 
Сремски Карловци 

 
Општинско одељење  за 
спорт и омладину 

(уколико се формира) 
или ОДДОУ 

Годишње  

Посебни циљ  7.1.1.4 (Исход):  
Побољшан стручно педагошки рад и 

унапређена институционална 
сарадња у оквиру школског и 

универзитетског спорта 

 2.000.000,00 Позиција у 
буџету   

Буџет оптине 
Сремски 
Карловци 

 Спортски савез општине 
Сремски Карловци 

 
Општинско одељење  за 
спорт и омладину 

(уколико се формира) 
или ОДДОУ 

Годишње  

Мера 7.1.1.4.1 (Изл. резултат) 
Подстицање перманентног 

стручног усавршавања наставника 
физичког васпитања, учитеља и 

другог стручног особља  

 2.000.000,00 Позиција у 
буџету   

Буџет оптине 
Сремски 
Карловци 

 Спортски савез општине 
Сремски Карловци 

 
Општинско одељење  за 
спорт и омладину 

(уколико се формира) 
или ОДДОУ 

Годишње  

активност 7.1.1.4.1.1. 
едукације наставника физичког 

васпитања, координатора школског 

 2.000.000,00 Позиција у 
буџету   

Буџет оптине 
Сремски 
Карловци 

 Спортски савез општине 
Сремски Карловци 

 

Годишње  
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Циљеви/мере/ 
Активности 
Пример: 

Почетна 
планирана 
вредност 

(2016) 

Показатељ 
(кратки 
опис) 

Извор провере Одговорне особе за 
спровођење и/или 
координацију 
активности 

Учесталост 
извештавања 

спорта, секретара школских 
спортских савеза и директора школа 

Општинско одељење  за 
спорт и омладину 

(уколико се формира) 
или ОДДОУ 

Посебни циљ  7.1.1.6 (Исход):  
Унапређено медијско праћење и 

промоција школског и 
универзитетског спорта  

 2.000.000,00 Позиција у 
буџету   

Буџет оптине 
Сремски 
Карловци 

 Спортски савез општине 
Сремски Карловци 

 
Општинско одељење  за 
спорт и омладину 

(уколико се формира) 
или ОДДОУ 

Годишње  

Мера 7.1.1.6.1 (Изл. резултат) 
Побољшање медијског праћења и 
промоције школског спорта  

 2.000.000,00 Позиција у 
буџету   

Буџет оптине 
Сремски 
Карловци 

 Спортски савез општине 
Сремски Карловци 

 
Општинско одељење  за 
спорт и омладину 

(уколико се формира) 
или ОДДОУ 

Годишње  

активност 7.1.1.6.1.1. 
подстицање школа да на својим 
званичним сајтовима посебан део 
одвоје за презентацију и промоцију 
активности на подручју школског 

спорта 

 2.000.000,00 Позиција у 
буџету   

Буџет оптине 
Сремски 
Карловци 

 Спортски савез општине 
Сремски Карловци 

 
Општинско одељење  за 
спорт и омладину 

(уколико се формира) 
или ОДДОУ 

Годишње  
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Циљеви/мере/ 
Активности 
Пример: 

Почетна 
планирана 
вредност 

(2016) 

Показатељ 
(кратки 
опис) 

Извор провере Одговорне особе за 
спровођење и/или 
координацију 
активности 

Учесталост 
извештавања 

Посебан циљ  7.1.1.7:  
Унапређене везе између школа и 
организација у области спорта и 

подстакнути програми у спортовима 
који привлаче децу 

 2.000.000,00 Позиција у 
буџету   

Буџет оптине 
Сремски 
Карловци 

 Спортски савез општине 
Сремски Карловци 

 
Општинско одељење  за 
спорт и омладину 

(уколико се формира) 
или ОДДОУ 

Годишње  

Мера 7.1.1.7.1: Јачање тренерског 
потенцијала у општини Сремски 

Карловци 

 2.000.000,00 Позиција у 
буџету   

Буџет оптине 
Сремски 
Карловци 

 Спортски савез општине 
Сремски Карловци 

 
Општинско одељење  за 
спорт и омладину 

(уколико се формира) 
или ОДДОУ 

 

Годишње  

Активност 7.1.1.7.1.1: Прављење базе 
података са свим тренерима у 

општини и бившим спортистима  
заинтересованим за рад и останак у 
спорту кроз учење и тренирање 

других; 

 2.000.000,00 Позиција у 
буџету   

Буџет оптине 
Сремски 
Карловци 

 Спортски савез општине 
Сремски Карловци 

 
Општинско одељење  за 
спорт и омладину 

(уколико се формира) 
или ОДДОУ 

Годишње  

Активност 7.1.1.7.1.2: Анимирање 
бивших спортиста и јачање личних 
капацитета по програмима 

 

 2.000.000,00 Позиција у 
буџету   

Буџет оптине 
Сремски 
Карловци 

 Спортски савез општине 
Сремски Карловци 

 
Општинско одељење  за 

Годишње  
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Циљеви/мере/ 
Активности 
Пример: 

Почетна 
планирана 
вредност 

(2016) 

Показатељ 
(кратки 
опис) 

Извор провере Одговорне особе за 
спровођење и/или 
координацију 
активности 

Учесталост 
извештавања 

спорт и омладину 
(уколико се формира) 

или ОДДОУ 
Приоритет 2 7.2.1: Повећан обухват бављења спортом у свим сегментима становнштва посебно деце, младих, жена,особа с 

инвалидиетом 
Посебан циљ 7.2.1.1: Подстакнута и ојачана свест о важности редовне физчке активности 

Мера 7.2.1.1.1: Промоција 
рекреације као здравог начина 

живота 

 2.000.000,00 Позиција у 
буџету   

Буџет оптине 
Сремски 
Карловци 

 Спортски савез општине 
Сремски Карловци 

 
Општинско одељење  за 
спорт и омладину 

(уколико се формира) 
или ОДДОУ 

Годишње  

Активност 7.2.1.1.1.1: Организовање 
акција за активирање појединаца у 
рекреативном спорту 

 

 2.000.000,00 Позиција у 
буџету   

Буџет оптине 
Сремски 
Карловци 

 Спортски савез општине 
Сремски Карловци 

 
Општинско одељење  за 
спорт и омладину 

(уколико се формира) 
или ОДДОУ 

Годишње  

 Активност 7.2.1.1.1.2: 
Промоција идеје бесплатног 
рекреативног вежбања 
 

 2.000.000,00 Позиција у 
буџету   

Буџет оптине 
Сремски 
Карловци 

 Спортски савез општине 
Сремски Карловци 

 
Општинско одељење  за 
спорт и омладину 

Годишње  



Службени лист Општине Сремски Карловци, 31/2015 

 

95 
 

Циљеви/мере/ 
Активности 
Пример: 

Почетна 
планирана 
вредност 

(2016) 

Показатељ 
(кратки 
опис) 

Извор провере Одговорне особе за 
спровођење и/или 
координацију 
активности 

Учесталост 
извештавања 

(уколико се формира) 
или ОДДОУ 

Посебан циљ 7.2.1.2: Побољшани материјално-технички услови у циљу доступности свим грађанима да се баве спортом за све 

Мера 7.2.1.2.1: Изградња, 
реконструкција, адаптација и 
санација отворених и затворених 
објеката за спорт и рекреацију 
грађана  

 

 2.000.000,00 Позиција у 
буџету   

Буџет оптине 
Сремски 
Карловци 

 Спортски савез општине 
Сремски Карловци 

 
Општинско одељење  за 
спорт и омладину 

(уколико се формира) 
или ОДДОУ 

Годишње  

Активност 7.2.1.2.1.1: Адаптација, 
осавремењавање и опремање 

постојећих објеката за спортску 
рекреацију 

 2.000.000,00 Позиција у 
буџету   

Буџет оптине 
Сремски 
Карловци 

 Спортски савез општине 
Сремски Карловци 

 
Општинско одељење  за 
спорт и омладину 

(уколико се формира) 
или ОДДОУ 

Годишње  

Активност 7.2.1.2.1.2: Израда плана 
коришћења спортске инфраструктуре 

у сврхе рекреативног спорта 

 2.000.000,00 Позиција у 
буџету   

Буџет оптине 
Сремски 
Карловци 

 Спортски савез општине 
Сремски Карловци 

 
Општинско одељење  за 
спорт и омладину 

(уколико се формира) 
или ОДДОУ 

Годишње  
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Циљеви/мере/ 
Активности 
Пример: 

Почетна 
планирана 
вредност 

(2016) 

Показатељ 
(кратки 
опис) 

Извор провере Одговорне особе за 
спровођење и/или 
координацију 
активности 

Учесталост 
извештавања 

ПОСЕБАН ЦИЉ: 7.2.1.5. Унапређена сарадња спортске рекреације са школским и универзитетским спортом, врхунским спортом, 
спортом у војсци и полицији, радничким спортом и спортом на селу, у циљу повећања обухвата бављења спортом у свим сегментима 
становништва посебно деце, младих, жена, особа са инвалидитетом и старих  
Мера 7.2.1.5.1: Подстицање програма 
остваривања родне и полне 
равноправности и омасовљење 
женског спорта  

 2.000.000,00 Позиција у 
буџету   

Буџет оптине 
Сремски 
Карловци 

 Спортски савез општине 
Сремски Карловци 

 
Општинско одељење  за 
спорт и омладину 

(уколико се формира) 
или ОДДОУ 

Годишње  

Активност 7.2.1.5.1.1: У сарадњи са 
територијалним спортским савезом и 
спортским организацијама 
осмишљени програми за рекреацију 
жена  

 2.000.000,00 Позиција у 
буџету   

Буџет оптине 
Сремски 
Карловци 

 Спортски савез општине 
Сремски Карловци 

 
Општинско одељење  за 
спорт и омладину 

(уколико се формира) 
или ОДДОУ 

Годишње  

Активност 7.2.1.5.1.2: Успостављање 
мреже женских спортских клубова у 
оквиру школских спортских секција 

 2.000.000,00 Позиција у 
буџету   

Буџет оптине 
Сремски 
Карловци 

 Спортски савез општине 
Сремски Карловци 

 
Општинско одељење  за 
спорт и омладину 

(уколико се формира) 
или ОДДОУ 

Годишње  

Мера 7.2.1.5.2: Унапређење спорта 
особа са инвалидитетом 

 2.000.000,00 Позиција у 
буџету   

Буџет оптине 
Сремски 

 Спортски савез општине 
Сремски Карловци 

Годишње  
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Циљеви/мере/ 
Активности 
Пример: 

Почетна 
планирана 
вредност 

(2016) 

Показатељ 
(кратки 
опис) 

Извор провере Одговорне особе за 
спровођење и/или 
координацију 
активности 

Учесталост 
извештавања 

 Карловци  
Општинско одељење  за 
спорт и омладину 

(уколико се формира) 
или ОДДОУ 

Активност 7.2.1.5.2.1: У сарадњи са 
територијалним спортским савезом и 
спортским организацијама 
осмишљени програми за рекреацију 
инвалида и успоставити мрежу 
клубова који нуде такве програме 

 

 2.000.000,00 Позиција у 
буџету   

Буџет оптине 
Сремски 
Карловци 

 Спортски савез општине 
Сремски Карловци 

 
Општинско одељење  за 
спорт и омладину 

(уколико се формира) 
или ОДДОУ 

Годишње  

Посебан циљ 7.2.1.6: Унапређена 
сарадња с удружењима и савезима 
пензионера, спортским покретима 
трећег доба, НВО и гранским 
спортским савезима ради повећања 
обухвата и развоја нових облика и 
садржаја који су намењени старим 
особама  
 

 2.000.000,00 Позиција у 
буџету   

Буџет оптине 
Сремски 
Карловци 

 Спортски савез општине 
Сремски Карловци 

 
Општинско одељење  за 
спорт и омладину 

(уколико се формира) 
или ОДДОУ 

Годишње  

Мера 7.2.1.6.1: Унапређење 
рекреативног спорта за особе трећег 
доба 

 2.000.000,00 Позиција у 
буџету   

Буџет оптине 
Сремски 
Карловци 

 Спортски савез општине 
Сремски Карловци 

 
Општинско одељење  за 
спорт и омладину 

Годишње  
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Циљеви/мере/ 
Активности 
Пример: 

Почетна 
планирана 
вредност 

(2016) 

Показатељ 
(кратки 
опис) 

Извор провере Одговорне особе за 
спровођење и/или 
координацију 
активности 

Учесталост 
извештавања 

(уколико се формира) 
или ОДДОУ 

Активност 7.2.1.6.1.1: У сарадњи са 
територијалним спортским савезом и 
спортским организацијама 
осмишљени програми за рекреацију 
особа трећег доба 

 

 2.000.000,00 Позиција у 
буџету   

Буџет оптине 
Сремски 
Карловци 

 Спортски савез општине 
Сремски Карловци 

 
Општинско одељење  за 
спорт и омладину 

(уколико се формира) 
или ОДДОУ 

Годишње  

Приоритет 3 
7.3.1: Наставак обезбеђивања услова за развој врхунског спорта и стварање услова за развој професионалног спорта 
 
Посебан циљ 7.3.1.1: Подизање капацитета стручног рада у области врхунског спорта 
Мера 7.3.1.1.1 реконструкција и 
унапређење општинских 
институционалних капацитета за 
реализацију активности 
намењених спортским и 
омладинским активностима 

 2.000.000,00 Позиција у 
буџету   

Буџет оптине 
Сремски 
Карловци 

 Спортски савез општине 
Сремски Карловци 

 
Општинско одељење  за 
спорт и омладину 

(уколико се формира) 
или ОДДОУ 

Годишње  

Активност 7.3.1.1.1.1: : 
Конституисање општинског 
одељење а за спорт и омладину 

 2.000.000,00 Позиција у 
буџету   

Буџет оптине 
Сремски 
Карловци 

 Спортски савез општине 
Сремски Карловци 

 
Општинско одељење  за 
спорт и омладину 

(уколико се формира) 

Годишње  
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Циљеви/мере/ 
Активности 
Пример: 

Почетна 
планирана 
вредност 

(2016) 

Показатељ 
(кратки 
опис) 

Извор провере Одговорне особе за 
спровођење и/или 
координацију 
активности 

Учесталост 
извештавања 

или ОДДОУ 

Активност: 7.3.1.1.1.2: 
Реорганизовати постојеће 
институционалне механизме у 
спорту у општини и свеобухватно 
и струковно се повезати са 
националним гранским спортским 
савезима 

 

 2.000.000,00 Позиција у 
буџету   

Буџет оптине 
Сремски 
Карловци 

 Спортски савез општине 
Сремски Карловци 

 
Општинско одељење  за 
спорт и омладину 

(уколико се формира) 
или ОДДОУ 

Годишње  

Приоритет 4 7.4.1: Развијена спортска инфраструктура 

Посебан циљ 7.4.1.1: Успостављена 
потпуна база података, односно 
евидентирао постојеће стање 
спортске инфраструктуре 

 2.000.000,00 Позиција у 
буџету   

Буџет оптине 
Сремски 
Карловци 

 Спортски савез општине 
Сремски Карловци 

 
Општинско одељење  за 
спорт и омладину 

(уколико се формира) 
или ОДДОУ 

Годишње  

Мера 7.4.1.1.1:   Системски 
планирана, реконструисана и 
изграђена спортска 
инфраструктура 

 2.000.000,00 Позиција у 
буџету   

Буџет оптине 
Сремски 
Карловци 

 Спортски савез општине 
Сремски Карловци 

 
Општинско одељење  за 
спорт и омладину 

(уколико се формира) 
или ОДДОУ 

Годишње  
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Циљеви/мере/ 
Активности 
Пример: 

Почетна 
планирана 
вредност 

(2016) 

Показатељ 
(кратки 
опис) 

Извор провере Одговорне особе за 
спровођење и/или 
координацију 
активности 

Учесталост 
извештавања 

Активност 7.4.1.1.1.1: Начинити 
периодику рестаурације и изградње 
спортске инфрастуктуре на 
територији општине  Сремски 
Карловци 

 2.000.000,00 Позиција у 
буџету   

Буџет оптине 
Сремски 
Карловци 

 Спортски савез општине 
Сремски Карловци 

 
Општинско одељење  за 
спорт и омладину 

(уколико се формира) 
или ОДДОУ 

Годишње  

Приоритет 4 7.4.1: Развијена спортска инфраструктура 

Посебан циљ 7.4.1.2: Системски 
планирана, реконструисана и 
изграђена спортска 
инфраструктура 
 

 2.000.000,00 Позиција у 
буџету   

Буџет оптине 
Сремски 
Карловци 

 Спортски савез општине 
Сремски Карловци 

 
Општинско одељење  за 
спорт и омладину 

(уколико се формира) 
или ОДДОУ 

Годишње  

Мера 7.4.1.2.1: Стварање оних 
спортских кампова у чијим 
спортским гранама имамо највише 
потенцијалних врхунских 
спортиста и постизање 
континуитета у одржавању тих 
кампова 

 2.000.000,00 Позиција у 
буџету   

Буџет оптине 
Сремски 
Карловци 

 Спортски савез општине 
Сремски Карловци 

 
Општинско одељење  за 
спорт и омладину 

(уколико се формира) 
или ОДДОУ 

Годишње  

Активност 7.4.1.2.1.1: континуирано 
креирање спортских кампова 

 2.000.000,00 Позиција у 
буџету   

Буџет оптине 
Сремски 
Карловци 

 Спортски савез општине 
Сремски Карловци 

 

Годишње  
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Циљеви/мере/ 
Активности 
Пример: 

Почетна 
планирана 
вредност 

(2016) 

Показатељ 
(кратки 
опис) 

Извор провере Одговорне особе за 
спровођење и/или 
координацију 
активности 

Учесталост 
извештавања 

Општинско одељење  за 
спорт и омладину 

(уколико се формира) 
или ОДДОУ 

Активност 7.4.1.2.1.2: Обезбедити 
могућност за школовање нашим 
врхунским спортистима 

 2.000.000,00 Позиција у 
буџету   

Буџет оптине 
Сремски 
Карловци 

 Спортски савез општине 
Сремски Карловци 

 
Општинско одељење  за 
спорт и омладину 

(уколико се формира) 
или ОДДОУ 

Годишње  

Активност 7.4.1.2.1.3:  успостављање 
континуиране сарадње са свим 
надлежним институцијама и 
организацијама  

 2.000.000,00 Позиција у 
буџету   

Буџет оптине 
Сремски 
Карловци 

 Спортски савез општине 
Сремски Карловци 

 
Општинско одељење  за 
спорт и омладину 

(уколико се формира) 
или ОДДОУ 

Годишње  

8.1: ПОДИЗАЊЕ КАПАЦИТЕТА СПОРТА НА СВИМ НИВОИМА ВЛАСТИ 
Општи циљ 8.1.1: Успостављен конзистентан систем управљаја и финансирања спорта у РС, пермаентна едукација, укључивање 
више у систем спорта жена, маргинализованих група, волонтера 
 
Посебан циљ 8.1.1.5: Унапређење 
стручности и капацитета спортских 
организација у ЈЛС 

 2.000.000,00 Позиција у 
буџету   

Буџет оптине 
Сремски 
Карловци 

 Спортски савез општине 
Сремски Карловци 

 
Општинско одељење  за 
спорт и омладину 

Годишње  
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Циљеви/мере/ 
Активности 
Пример: 

Почетна 
планирана 
вредност 

(2016) 

Показатељ 
(кратки 
опис) 

Извор провере Одговорне особе за 
спровођење и/или 
координацију 
активности 

Учесталост 
извештавања 

(уколико се формира) 
или ОДДОУ 

Мера 8.1.1.5.1:   Oрганизација и 
подршка свим неопходним 
активностима које доприносе овом 
циљу 
 

 2.000.000,00 Позиција у 
буџету   

Буџет оптине 
Сремски 
Карловци 

 Спортски савез општине 
Сремски Карловци 

 
Општинско одељење  за 
спорт и омладину 

(уколико се формира) 
или ОДДОУ 

Годишње  

Активност 8.1.1.5.1.1:  Организација 
свих неопходним активностима  
 

 2.000.000,00 Позиција у 
буџету   

Буџет оптине 
Сремски 
Карловци 

 Спортски савез општине 
Сремски Карловци 

 
Општинско одељење  за 
спорт и омладину 

(уколико се формира) 
или ОДДОУ 

Годишње  

8.6. СПОРТСКИ ТУРИЗАМ И ПАРТНЕРСТВО ИЗМЕЂУ СПОРТА И ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ – Општи циљ 8.6.1: Унапређен 
однос спорта и туризма и животне средине 
Посебан циљ 8.6.1.1: Подстакнуте и 
ојачане везе спорта и туризма и 
животне средине 

 2.000.000,00 Позиција у 
буџету   

Буџет оптине 
Сремски 
Карловци 

 Спортски савез општине 
Сремски Карловци 

 
Општинско одељење  за 
спорт и омладину 

(уколико се формира) 
или ОДДОУ 

 

Годишње  
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Циљеви/мере/ 
Активности 
Пример: 

Почетна 
планирана 
вредност 

(2016) 

Показатељ 
(кратки 
опис) 

Извор провере Одговорне особе за 
спровођење и/или 
координацију 
активности 

Учесталост 
извештавања 

Мера 8.6.1.1.1: Промоција 
рекреације као здравог начина 
живота 

 2.000.000,00 Позиција у 
буџету   

Буџет оптине 
Сремски 
Карловци 

 Спортски савез општине 
Сремски Карловци 

 
Општинско одељење  за 
спорт и омладину 

(уколико се формира) 
или ОДДОУ 

Годишње  

Активност 8.6.1.1.1.1: Промоција 
оглашавањем рекреацијских 
манифестација путем медија, 
укључивање здравствених 
институција, реализација семинара и 
програма о здравом начину живота 
(здрава исхрана, редовна физичка 
активност) и значају утицаја 
физичког вежбања 

 2.000.000,00 Позиција у 
буџету   

Буџет оптине 
Сремски 
Карловци 

 Спортски савез општине 
Сремски Карловци 

 
Општинско одељење  за 
спорт и омладину 

(уколико се формира) 
или ОДДОУ 

Годишње  

  
Ова Одлука објавиће се  у ''Службеном листу општине Сремски Карловци''. 

Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина          ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
Општина Сремски Карловци 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ                  Мр Жарко Димић, с.р. 
Број: 66-2/2015-I/1 
30. децембра 2015. 
Сремски Карловци 
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С А Д Р Ж А Ј 
 
 
 
 

1. Стратегија развоја спорта 1 
 


