
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 
ОПШТИНЕ СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ 

Година и број: 63/2020  
           14.12.2020. године  

     Сремски Карловци 
Примерак: 40,00 дин. 

                                                                                                             

На основу члана 67. став 1. тачка 2.Статута Општине Сремски Карловци („Службени 

лист општине Сремски Карловци“ број 7/2019) и члана 31. став 4. Правилника о 

одобравању и финансирању програма којима се задовољавају потребе и интереси 

грађана у области спорта у Oпштини Сремски Карловци („Службени лист општине 

Сремски Карловци“ број 12/2019), а на предлог Комисије за оцену годишњих и посебних 

програма у 2020. години у области спорта у Општини Сремски Карловци, Општинско 

веће општине Сремски Карловци на 19.    седници одржаној дана 14. децембра 2020. 

године, доноси 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

о изменама и допунама Решења о одобравању годишњег програма и додели 

средстава за реализацију годишњег програма у области спорта за 2020. годину 

 

I 

У Решењу о одобравању годишњег програма и додели средстава за реализацију 

годишњег програма у области спорта за 2020. годину („Службени лист Општине 

Сремски Карловци“, број 20/2020), у члану II став 1 бришу се речи „275.000,00 динара 

(словима: двестотинеседамдесетпетхиљададинара).“ и уместо њих треба да стоје речи:  

„222.500,00 динара (словима: двестадвадесетдвехиљадепетстотинадинара)“. 

 

II 

 

У осталом делу Решење остаје непромењено.  

 

III 

 

Ово Решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном листу 

Општине Сремски Карловци“. 
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О б р а з л о ж е њ е 

 

Карате клуб „Импулс“ из Сремских Карловаца је Спортском савезу општине 

Сремски Карловци поднео предлог годишњег програма. Комисија за оцену годишњих и 

посебних програма за 2020. годину у области спорта у општини Сремски Карловци је 

размотрила предлог годишњег програма и утврдила да је исти поднет у року и потпун. 

Комисија за оцену годишњих и посебних програма за 2020. годину у области 

спорта у општини Сремски Карловци је на основу члана 25. и члана 26. Правилника о 

одобравању и финансирању програма којима се задовољавају потребе и интереси 

грађана у области спорта у општини Сремски Карловци („Службени лист општине 

Сремски Карловци“ број 12/2019) извршила вредновање квалитета поднетог програма. 

Према извршеном вредновању поднетог годишњег програма по критреријумима 

из члана 25. став 2. Правилника о одобравању и финансирању програма којима се 

задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта у општини Сремски 

Карловци („Службени лист општине Сремски Карловци“ број 12/2019) Карате клуб 

„Импулс“ из Сремских Карловаца је остварио 68 бодова. 

На основу оцене и вредновања предложеног годишњег програма Комисија за 

оцену годишњих и посебних програма за 2020. годину у области спорта у општини 

Сремски Карловци  је утврдила да је предложени програм таквог квалитета да 

задовољава услове и критеријуме из Правилника и поднела предлог Општинском већу 

општине Сремски Карловци за одобравање годишњег програма. 

Након тога, потписан је Уговор о реализацији и финансирању/суфинансирању 

програма којим се задовољавају потребе и интереси грађана за 2020. годину у области 

спорта у општини Сремски Карловци.  

 С обзиром на то да извршење буџета није било у складу са планираним приливом 

финансијских средстава у складу са Одлуком о буџету за 2020. годину, морају се 

умањити финансијска средства која су додељена спортском клубу за ову годину, те је 

одлучено је као у диспозитиву овог решења. 

 

Упутство о правном средству: Ово решење је коначно и против њега није 

допуштена жалба већ се тужбом може покренути управни спор код Управног суда 

Београд у року од 30 дана од дана достављања Решења. 

 

 

    

                                                                                                               
Република Србија 

Аутономна покрајина Војводина     ПРЕДСЕДНИК 

Општина Сремски Карловци 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ                                           Александар Саша Стојкечић,с.р.                                                  

Број: 553-18/2020-I/1-1-1 

Дана 14. децембра 2020. године                              

Сремски Карловци  

Трг Бранка Радичевића бр. 1 

021/6853000 
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На основу члана 67. став 1. тачка 2. Статута Општине Сремски Карловци („Службени 

лист општине Сремски Карловци“ број 7/2019) и члана 31. став 4. Правилника о 

одобравању и финансирању програма којима се задовољавају потребе и интереси 

грађана у области спорта у Oпштини Сремски Карловци („Службени лист општине 

Сремски Карловци“ број 12/2019), а на предлог Комисије за оцену годишњих и посебних 

програма у 2020. години у области спорта у Општини Сремски Карловци, Општинско 

веће општине Сремски Карловци на 19. седници одржаној дана 14. децембра 2020. 

године, доноси 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

о изменама и допунама Решења о одобравању годишњег програма и додели 

средстава за реализацију годишњег програма у области спорта за 2020. годину 

 

I 

 

У Решењу о одобравању годишњег програма и додели средстава за реализацију 

годишњег програма у области спорта за 2020. годину („Службени лист Општине 

Сремски Карловци“, број 20/2020), у члану II став 1 бришу се речи „320.000,00 динара 

(словима: тристотинедвадесетхиљададинара).“ и уместо њих треба да стоје речи:  

„275.000,00 динара (словима: двестаседамдесетпетхиљададинара)“. 

 

II 

 

У осталом делу Решење остаје непромењено.  

 

III 

 

Ово Решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном листу 

Општине Сремски Карловци“. 
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О б р а з л о ж е њ е 

 

Женски одбојкашки клуб „Партизан“ из Сремских Карловаца је Спортском 

савезу општине Сремски Карловци поднео предлог годишњег програма. Комисија за 

оцену годишњих и посебних програма за 2020. годину у области спорта у општини 

Сремски Карловци је размотрила предлог годишњег програма и утврдила да је исти 

поднет у року и потпун. 

Комисија за оцену годишњих и посебних програма за 2020. годину у области 

спорта у општини Сремски Карловци је на основу члана 25. и члана 26. Правилника о 

одобравању и финансирању програма којима се задовољавају потребе и интереси 

грађана у области спорта у општини Сремски Карловци („Службени лист општине 

Сремски Карловци“ број 12/2019) извршила вредновање квалитета поднетог програма. 

Према извршеном вредновању поднетог годишњег програма по критреријумима 

из члана 25. став 2. Правилника о одобравању и финансирању програма којима се 

задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта у општини Сремски 

Карловци („Службени лист општине Сремски Карловци“ број 12/2019) Женски 

одбојкашки клуб „Партизан“ из Сремских Карловаца је остварио 72 бодова. 

На основу оцене и вредновања предложеног годишњег програма Комисија за 

оцену годишњих и посебних програма за 2020. годину у области спорта у општини 

Сремски Карловци  је утврдила да је предложени програм таквог квалитета да 

задовољава услове и критеријуме из Правилника и поднела предлог Општинском већу 

општине Сремски Карловци за одобравање годишњег програма. 

Након тога, потписан је Уговор о реализацији и финансирању/суфинансирању 

програма којим се задовољавају потребе и интереси грађана за 2020. годину у области 

спорта у општини Сремски Карловци.  

 С обзиром на то да извршење буџета није било у складу са планираним приливом 

финансијских средстава у складу са Одлуком о буџету за 2020. годину, морају се 

умањити финансијска средства која су додељена спортском клубу за ову годину, те је 

одлучено је као у диспозитиву овог решења. 

 

Упутство о правном средству: Ово решење је коначно и против њега није 

допуштена жалба већ се тужбом може покренути управни спор код Управног суда 

Београд у року од 30 дана од дана достављања Решења. 

 

 

                                                                                                               
Република Србија 

Аутономна покрајина Војводина     ПРЕДСЕДНИК 

Општина Сремски Карловци 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ                                           Александар Саша Стојкечић,с.р.                                                  

Број: 553-18/2020-I/1-2-1 

Дана 14. децембра 2020. године                              

Сремски Карловци  

Трг Бранка Радичевића бр. 1 

021/6853000 
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На основу члана 67. став 1. тачка 2. Статута Општине Сремски Карловци („Службени 

лист општине Сремски Карловци“ број 7/2019) и члана 31. став 4. Правилника о 

одобравању и финансирању програма којима се задовољавају потребе и интереси 

грађана у области спорта у Oпштини Сремски Карловци („Службени лист општине 

Сремски Карловци“ број 12/2019), а на предлог Комисије за оцену годишњих и посебних 

програма у 2020. години у области спорта у Општини Сремски Карловци, Општинско 

веће општине Сремски Карловци на  19.  седници одржаној дана  14. децембра 2020. 

године, доноси 

 

Р Е Ш Е Њ Е  

о изменама и допунама Решења о одобравању годишњег програма и додели 

средстава за реализацију годишњег програма у области спорта за 2020. годину 

 

I 

 

У Решењу о одобравању годишњег програма и додели средстава за реализацију 

годишњег програма у области спорта за 2020. годину („Службени лист Општине 

Сремски Карловци“, број 20/2020), у члану II став 1 бришу се речи „293.500,00 динара 

(словима: двестодеведесеттрихиљадепетстотинадинара)“ и уместо њих треба да стоје 

речи:  

„257.500,00 динара (словима: двестопедесетседамхиљадапетстотинадинара)“. 

 

II 

 

У осталом делу Решење остаје непромењено.  

 

III 

 

Ово Решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном листу 

Општине Сремски Карловци“. 
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О б р а з л о ж е њ е 

 

Стрељачка дружина „Стражилово“ из Сремских Карловаца је Спортском савезу 

општине Сремски Карловци поднео предлог годишњег програма. Комисија за оцену 

годишњих и посебних програма за 2020. годину у области спорта у општини Сремски 

Карловци је размотрила предлог годишњег програма и утврдила да је исти поднет у року 

и потпун. 

Комисија за оцену годишњих и посебних програма за 2020. годину у области 

спорта у општини Сремски Карловци је на основу члана 25. и члана 26. Правилника о 

одобравању и финансирању програма којима се задовољавају потребе и интереси 

грађана у области спорта у општини Сремски Карловци („Службени лист општине 

Сремски Карловци“ број 12/2019) извршила вредновање квалитета поднетог програма. 

Према извршеном вредновању поднетог годишњег програма по критреријумима 

из члана 25. став 2. Правилника о одобравању и финансирању програма којима се 

задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта у општини Сремски 

Карловци („Службени лист општине Сремски Карловци“ број 12/2019) Стрељачка 

дружина „Стражилово“ из Сремских Карловаца је остварила 63 бодова. 

На основу оцене и вредновања предложеног годишњег програма Комисија за 

оцену годишњих и посебних програма за 2020. годину у области спорта у општини 

Сремски Карловци  је утврдила да је предложени програм таквог квалитета да 

задовољава услове и критеријуме из Правилника и поднела предлог Општинском већу 

општине Сремски Карловци за одобравање годишњег програма. 

Након тога, потписан је Уговор о реализацији и финансирању/суфинансирању 

програма којим се задовољавају потребе и интереси грађана за 2020. годину у области 

спорта у општини Сремски Карловци.  

 С обзиром на то да извршење буџета није било у складу са планираним приливом 

финансијских средстава у складу са Одлуком о буџету за 2020. годину, морају се 

умањити финансијска средства која су додељена спортском клубу за ову годину, те је 

одлучено је као у диспозитиву овог решења. 

 

Упутство о правном средству: Ово решење је коначно и против њега није 

допуштена жалба већ се тужбом може покренути управни спор код Управног суда 

Београд у року од 30 дана од дана достављања Решења. 

 

                                                                                                               
Република Србија 

Аутономна покрајина Војводина     ПРЕДСЕДНИК 

Општина Сремски Карловци 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ                                           Александар Саша Стојкечић,с.р.                                                  

Број: 553-18/2020-I/1-3-1 

Дана 14. децембра 2020. године                              

Сремски Карловци  

Трг Бранка Радичевића бр. 1 

021/6853000 
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На основу члана 67. став 1. тачка 2. Статута Општине Сремски Карловци („Службени 

лист општине Сремски Карловци“ број 7/2019) и члана 31. став 4. Правилника о 

одобравању и финансирању програма којима се задовољавају потребе и интереси 

грађана у области спорта у Oпштини Сремски Карловци („Службени лист општине 

Сремски Карловци“ број 12/2019), а на предлог Комисије за оцену годишњих и посебних 

програма у 2020. години у области спорта у Општини Сремски Карловци, Општинско 

веће општине Сремски Карловци на 19. седници одржаној дана 14. децембра 2020. 

године, доноси 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

о изменама и допунама Решења о одобравању годишњег програма и додели 

средстава за реализацију годишњег програма у области спорта за 2020. годину 

 

I 

 

 У Решењу о одобравању годишњег програма и додели средстава за реализацију 

годишњег програма у области спорта за 2020. годину („Службени лист Општине 

Сремски Карловци“, број 20/2020), у члану II став 1 бришу се речи „263.000,00 динара 

(словима: двестотинешездесеттрихиљадединара)“ и уместо њих треба да стоје речи:  

„226.100,00 динара (словима: двестадвадесетшестхиљадастодинара)“. 

 

II 

 

У осталом делу Решење остаје непромењено.  

 

III 

 

Ово Решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном листу 

Општине Сремски Карловци“. 
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О б р а з л о ж е њ е 

 

Одбојкашки клуб „Стражилово“ из Сремских Карловаца је Спортском савезу 

општине Сремски Карловци поднео предлог годишњег програма. Комисија за оцену 

годишњих и посебних програма за 2020. годину у области спорта у општини Сремски 

Карловци је размотрила предлог годишњег програма и утврдила да је исти поднет у року 

и потпун. 

Комисија за оцену годишњих и посебних програма за 2020. годину у области 

спорта у општини Сремски Карловци је на основу члана 25. и члана 26. Правилника о 

одобравању и финансирању програма којима се задовољавају потребе и интереси 

грађана у области спорта у општини Сремски Карловци („Службени лист општине 

Сремски Карловци“ број 12/2019) извршила вредновање квалитета поднетог програма. 

Према извршеном вредновању поднетог годишњег програма по критреријумима 

из члана 25. став 2. Правилника о одобравању и финансирању програма којима се 

задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта у општини Сремски 

Карловци („Службени лист општине Сремски Карловци“ број 12/2019) Одбојкашки клуб 

„Стражилово“ из Сремских Карловаца је остварио 72 бода. 

На основу оцене и вредновања предложеног годишњег програма Комисија за 

оцену годишњих и посебних програма за 2020. годину у области спорта у општини 

Сремски Карловци  је утврдила да је предложени програм таквог квалитета да 

задовољава услове и критеријуме из Правилника и поднела предлог Општинском већу 

општине Сремски Карловци за одобравање годишњег програма. 

Након тога, потписан је Уговор о реализацији и финансирању/суфинансирању 

програма којим се задовољавају потребе и интереси грађана за 2020. годину у области 

спорта у општини Сремски Карловци.  

 С обзиром на то да извршење буџета није било у складу са планираним приливом 

финансијских средстава у складу са Одлуком о буџету за 2020. годину, морају се 

умањити финансијска средства која су додељена спортском клубу за ову годину, те је 

одлучено је као у диспозитиву овог решења. 

 

Упутство о правном средству: Ово решење је коначно и против њега није 

допуштена жалба већ се тужбом може покренути управни спор код Управног суда 

Београд у року од 30 дана од дана достављања Решења. 

 

 

                                                                                                               
Република Србија 

Аутономна покрајина Војводина     ПРЕДСЕДНИК 

Општина Сремски Карловци 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ                                           Александар Саша Стојкечић,с.р.                                                  

Број: 553-18/2020-I/1-4-1 

Дана 14. децембра 2020. године                              

Сремски Карловци  

Трг Бранка Радичевића бр. 1 

021/6853000 
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На основу члана 67. став 1. тачка 2. Статута Општине Сремски Карловци („Службени 

лист општине Сремски Карловци“ број 7/2019) и члана 31. став 4. Правилника о 

одобравању и финансирању програма којима се задовољавају потребе и интереси 

грађана у области спорта у Oпштини Сремски Карловци („Службени лист општине 

Сремски Карловци“ број 12/2019), а на предлог Комисије за оцену годишњих и посебних 

програма у 2020. години у области спорта у Општини Сремски Карловци, Општинско 

веће општине Сремски Карловци на  19. седници одржаној дана 14. децембра 2020. 

године, донело је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

о изменама и допунама Решења о одобравању годишњег програма и додели 

средстава за реализацију годишњег програма у области спорта за 2020. годину 

 

I 

 

У Решењу о одобравању годишњег програма и додели средстава за реализацију 

годишњег програма у области спорта за 2020. годину („Службени лист Општине 

Сремски Карловци“, број 20/2020), у члану II став 1 бришу се речи „203.500,00 динара 

(словима: двестотрихиљадепетстотинадинара)“ и уместо њих треба да стоје речи:  

„172.450,00 динара (словима: 

стоседамдесетдвехиљадечетиристотинепедесетдинара)“. 

 

II 

 

У осталом делу Решење остаје непромењено.  

 

III 

 

Ово Решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном листу 

Општине Сремски Карловци“. 
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О б р а з л о ж е њ е 

 

Оријентиринг клуб „Стражилово“ из Сремских Карловаца је Спортском савезу 

општине Сремски Карловци поднео предлог годишњег програма. Комисија за оцену 

годишњих и посебних програма за 2020. годину у области спорта у општини Сремски 

Карловци је размотрила предлог годишњег програма и утврдила да је исти поднет у року 

и потпун. 

Комисија за оцену годишњих и посебних програма за 2020. годину у области 

спорта у општини Сремски Карловци је на основу члана 25.и члана 26. Правилника о 

одобравању и финансирању програма којима се задовољавају потребе и интереси 

грађана у области спорта у општини Сремски Карловци („Службени лист општине 

Сремски Карловци“ број 12/2019) извршила вредновање квалитета поднетог програма. 

Према извршеном вредновању поднетог годишњег програма по критреријумима 

из члана 25. став 2. Правилника о одобравању и финансирању програма којима се 

задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта у општини Сремски 

Карловци („Службени лист општине Сремски Карловци“ број 12/2019) Оријентиринг 

клуб „Стражилово“ из Сремских Карловаца је остварио 60 бодова. 

На основу оцене и вредновања предложеног годишњег програма Комисија за 

оцену годишњих и посебних програма за 2020. годину у области спорта у општини 

Сремски Карловци  је утврдила да је предложени програм таквог квалитета да 

задовољава услове и критеријуме из Правилника и поднела предлог Општинском већу 

општине Сремски Карловци за одобравање годишњег програма. 

Након тога, потписан је Уговор о реализацији и финансирању/суфинансирању 

програма којим се задовољавају потребе и интереси грађана за 2020. годину у области 

спорта у општини Сремски Карловци.  

 С обзиром на то да извршење буџета није било у складу са планираним приливом 

финансијских средстава у складу са Одлуком о буџету за 2020. годину, морају се 

умањити финансијска средства која су додељена спортском клубу за ову годину, те је 

одлучено је као у диспозитиву овог решења. 

 

Упутство о правном средству: Ово решење је коначно и против њега није 

допуштена жалба већ се тужбом може покренути управни спор код Управног суда 

Београд у року од 30 дана од дана достављања Решења. 

 

                                                                                                               
Република Србија 

Аутономна покрајина Војводина     ПРЕДСЕДНИК 

Општина Сремски Карловци 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ                                           Александар Саша Стојкечић,с.р.                                                  

Број: 553-18/2020-I/1-5-1 

Дана 14. децембра 2020. године                              

Сремски Карловци  

Трг Бранка Радичевића бр. 1 

021/6853000 
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На основу члана 67. став 1. тачка 2. Статута Општине Сремски Карловци („Службени 

лист општине Сремски Карловци“ број 7/2019) и члана 31. став 4. Правилника о 

одобравању и финансирању програма којима се задовољавају потребе и интереси 

грађана у области спорта у Oпштини Сремски Карловци („Службени лист општине 

Сремски Карловци“ број 12/2019), а на предлог Комисије за оцену годишњих и посебних 

програма у 2020. години у области спорта у Општини Сремски Карловци, Општинско 

веће општине Сремски Карловци на  19. седници одржаној дана 14. децембра 2020. 

године, доноси 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

о изменама и допунама Решења о одобравању годишњег програма и додели 

средстава за реализацију годишњег програма у области спорта за 2020. годину 

 

 

I 

 

У Решењу о одобравању годишњег програма и додели средстава за реализацију 

годишњег програма у области спорта за 2020. годину („Службени лист Општине 

Сремски Карловци“, број 20/2020), у члану II став 1 бришу се речи „186.500,00 динара 

(словима: стотинуосамдесетшестхиљадапетстотинадинара).“ и уместо њих треба да 

стоје речи:  

„162.500,00 динара (словима: стошездесетдвехиљадепетстотинадинара)“. 

 

II 

 

У осталом делу Решење остаје непромењено.  

 

III 

 

Ово Решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном листу 

Општине Сремски Карловци“. 
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О б р а з л о ж е њ е 

 

Спортско удружење за кошарку „Тимсистем-Стражилово“ из Сремских 

Карловаца је Спортском савезу општине Сремски Карловци поднео предлог годишњег 

програма. Комисија за оцену годишњих и посебних програма за 2020. годину у области 

спорта у општини Сремски Карловци је размотрила предлог годишњег програма и 

утврдила да је исти поднет у року и потпун. 

Комисија за оцену годишњих и посебних програма за 2020. годину у области 

спорта у општини Сремски Карловци је на основу члана 25. и члана 26. Правилника о 

одобравању и финансирању програма којима се задовољавају потребе и интереси 

грађана у области спорта у општини Сремски Карловци („Службени лист општине 

Сремски Карловци“ број 12/2019) извршила вредновање квалитета поднетог програма. 

Према извршеном вредновању поднетог годишњег програма по критреријумима 

из члана 25. став 2. Правилника о одобравању и финансирању програма којима се 

задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта у општини Сремски 

Карловци („Службени лист општине Сремски Карловци“ број 12/2019) Спортско 

удружење за кошарку „Тимсистем-Стражилово“ из Сремских Карловаца је остварило 61  

бод. 

На основу оцене и вредновања предложеног годишњег програма Комисија за 

оцену годишњих и посебних програма за 2020. годину у области спорта у општини 

Сремски Карловци  је утврдила да је предложени програм таквог квалитета да 

задовољава услове и критеријуме из Правилника и поднела предлог Општинском већу 

општине Сремски Карловци за одобравање годишњег програма. 

Након тога, потписан је Уговор о реализацији и финансирању/суфинансирању 

програма којим се задовољавају потребе и интереси грађана за 2020. годину у области 

спорта у општини Сремски Карловци.  

 С обзиром на то да извршење буџета није било у складу са планираним приливом 

финансијских средстава у складу са Одлуком о буџету за 2020. годину, морају се 

умањити финансијска средства која су додељена спортском клубу за ову годину, те је 

одлучено је као у диспозитиву овог решења. 

 

Упутство о правном средству: Ово решење је коначно и против њега није 

допуштена жалба већ се тужбом може покренути управни спор код Управног суда 

Београд у року од 30 дана од дана достављања Решења. 

 

 

                                                                                                               
Република Србија 

Аутономна покрајина Војводина     ПРЕДСЕДНИК 

Општина Сремски Карловци 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ                                           Александар Саша Стојкечић,с.р.                                                  

Број: 553-18/2020-I/1-6-1 

Дана 14. децембра 2020. године                              

Сремски Карловци  

Трг Бранка Радичевића бр. 1 

021/6853000 
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На основу члана 67. став 1. тачка 2. Статута Општине Сремски Карловци („Службени 

лист општине Сремски Карловци“ број 7/2019) и члана 31. став 4. Правилника о 

одобравању и финансирању програма којима се задовољавају потребе и интереси 

грађана у области спорта у Oпштини Сремски Карловци („Службени лист општине 

Сремски Карловци“ број 12/2019), а на предлог Комисије за оцену годишњих и посебних 

програма у 2020. години у области спорта у Општини Сремски Карловци, Општинско 

веће општине Сремски Карловци на  19.  седници одржаној дана  14. децембра 2020. 

године, доноси 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

о изменама и допунама Решења о одобравању годишњег програма и додели 

средстава за реализацију годишњег програма у области спорта за 2020. годину 

 

I 

 

У Решењу о одобравању годишњег програма и додели средстава за реализацију 

годишњег програма у области спорта за 2020. годину („Службени лист Општине 

Сремски Карловци“, број 20/2020), у члану II став 1 бришу се речи „187.500,00 динара 

(словима: стотинуосамдесетседамхиљадапетстотинадинара)“ и уместо њих треба да 

стоје речи:  

„153.750,00 динара (словима: 

стопедесеттрихиљадеседамстотинапедесетдинара)“. 

 

II 

 

У осталом делу Решење остаје непромењено.  

 

III 

 

Ово Решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном листу 

Општине Сремски Карловци“. 
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О б р а з л о ж е њ е 

 

Фудбалски клуб „Стражилово“ из Сремских Карловаца је Спортском савезу 

општине Сремски Карловци поднео предлог годишњег програма. Комисија за оцену 

годишњих и посебних програма за 2020. годину у области спорта у општини Сремски 

Карловци је размотрила предлог годишњег програма и утврдила да је исти поднет у року 

и потпун. 

Комисија за оцену годишњих и посебних програма за 2020. годину у области 

спорта у општини Сремски Карловци је на основу члана 25. и члана 26. Правилника о 

одобравању и финансирању програма којима се задовољавају потребе и интереси 

грађана у области спорта у општини Сремски Карловци („Службени лист општине 

Сремски Карловци“ број 12/2019) извршила вредновање квалитета поднетог програма. 

Према извршеном вредновању поднетог годишњег програма по критреријумима 

из члана 25. став 2. Правилника о одобравању и финансирању програма којима се 

задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта у општини Сремски 

Карловци („Службени лист општине Сремски Карловци“ број 12/2019) Фудбалски клуб 

„Стражилово“ из Сремских Карловаца је остварио 58  бодова. 

На основу оцене и вредновања предложеног годишњег програма Комисија за 

оцену годишњих и посебних програма за 2020. годину у области спорта у општини 

Сремски Карловци  је утврдила да је предложени програм таквог квалитета да 

задовољава услове и критеријуме из Правилника и поднела предлог Општинском већу 

општине Сремски Карловци за одобравање годишњег програма. 

Након тога, потписан је Уговор о реализацији и финансирању/суфинансирању 

програма којим се задовољавају потребе и интереси грађана за 2020. годину у области 

спорта у општини Сремски Карловци.  

 С обзиром на то да извршење буџета није било у складу са планираним приливом 

финансијских средстава у складу са Одлуком о буџету за 2020. годину, морају се 

умањити финансијска средства која су додељена спортском клубу за ову годину, те је 

одлучено је као у диспозитиву овог решења. 

 

Упутство о правном средству: Ово решење је коначно и против њега није 

допуштена жалба већ се тужбом може покренути управни спор код Управног суда 

Београд у року од 30 дана од дана достављања Решења. 

 

                                                                                                               
Република Србија 

Аутономна покрајина Војводина     ПРЕДСЕДНИК 

Општина Сремски Карловци 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ                                           Александар Саша Стојкечић,с.р.                                                  

Број: 553-18/2020-I/1-7-1 

Дана 14. децембра 2020. године                              

Сремски Карловци  

Трг Бранка Радичевића бр. 1 

021/6853000 
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На основу члана 67. став 1. тачка 2. Статута Општине Сремски Карловци („Службени 

лист општине Сремски Карловци“ број 7/2019) и члана 31. став 4. Правилника о 

одобравању и финансирању програма којима се задовољавају потребе и интереси 

грађана у области спорта у Oпштини Сремски Карловци („Службени лист општине 

Сремски Карловци“ број 12/2019), а на предлог Комисије за оцену годишњих и посебних 

програма у 2020. години у области спорта у Општини Сремски Карловци, Општинско 

веће општине Сремски Карловци на  19. седници одржаној дана 14. децембра 2020. 

године, доноси 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

о изменама и допунама Решења о одобравању годишњег програма и додели 

средстава за реализацију годишњег програма у области спорта за 2020. годину 

 

 

I 

 

У Решењу о одобравању годишњег програма и додели средстава за реализацију 

годишњег програма у области спорта за 2020. годину („Службени лист Општине 

Сремски Карловци“, број 20/2020), у члану II став 1 бришу се речи „96.000,00 динара 

(словима: деведесетшестхиљададинара)“ и уместо њих треба да стоје речи:  

„81.600,00 динара (словима: осамдесетједнахиљадашестстотинадинара)“. 

 

II 

 

У осталом делу Решење остаје непромењено.  

 

III 

 

Ово Решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном листу 

Општине Сремски Карловци“. 
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О б р а з л о ж е њ е 

 

Атлетски клуб „Ес атлетикс“ из Сремских Карловаца је Спортском савезу 

општине Сремски Карловци поднео предлог годишњег програма. Комисија за оцену 

годишњих и посебних програма за 2020. годину у области спорта у општини Сремски 

Карловци је размотрила предлог годишњег програма и утврдила да је исти поднет у року 

и потпун. 

Комисија за оцену годишњих и посебних програма за 2020. годину у области 

спорта у општини Сремски Карловци је на основу члана 25. и члана 26. Правилника о 

одобравању и финансирању програма којима се задовољавају потребе и интереси 

грађана у области спорта у општини Сремски Карловци („Службени лист општине 

Сремски Карловци“ број 12/2019) извршила вредновање квалитета поднетог програма. 

Према извршеном вредновању поднетог годишњег програма по критреријумима 

из члана 25. став 2. Правилника о одобравању и финансирању програма којима се 

задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта у општини Сремски 

Карловци („Службени лист општине Сремски Карловци“ број 12/2019) Атлетски клуб 

„Ес атлетикс“ из Сремских Карловаца је остварило 58  бодова. 

На основу оцене и вредновања предложеног годишњег програма Комисија за 

оцену годишњих и посебних програма за 2020. годину у области спорта у општини 

Сремски Карловци  је утврдила да је предложени програм таквог квалитета да 

задовољава услове и критеријуме из Правилника и поднела предлог Општинском већу 

општине Сремски Карловци за одобравање годишњег програма. 

Након тога, потписан је Уговор о реализацији и финансирању/суфинансирању 

програма којим се задовољавају потребе и интереси грађана за 2020. годину у области 

спорта у општини Сремски Карловци.  

 С обзиром на то да извршење буџета није било у складу са планираним приливом 

финансијских средстава у складу са Одлуком о буџету за 2020. годину, морају се 

умањити финансијска средства која су додељена спортском клубу за ову годину, те је 

одлучено је као у диспозитиву овог решења. 

 

Упутство о правном средству: Ово решење је коначно и против њега није 

допуштена жалба већ се тужбом може покренути управни спор код Управног суда 

Београд у року од 30 дана од дана достављања Решења. 

 

                                                                                                               
Република Србија 

Аутономна покрајина Војводина     ПРЕДСЕДНИК 

Општина Сремски Карловци 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ                                           Александар Саша Стојкечић,с.р.                                                  

Број: 553-18/2020-I/1-8-1 

Дана 14. децембра 2020. године                              

Сремски Карловци  

Трг Бранка Радичевића бр. 1 

021/6853000 
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На основу члана 67. став 1. тачка 2. Статута Општине Сремски Карловци („Службени 

лист општине Сремски Карловци“ број 7/2019) и члана 31. став 4. Правилника о 

одобравању и финансирању програма којима се задовољавају потребе и интереси 

грађана у области спорта у Oпштини Сремски Карловци („Службени лист општине 

Сремски Карловци“ број 12/2019), а на предлог Комисије за оцену годишњих и посебних 

програма у 2020. години у области спорта у Општини Сремски Карловци, Општинско 

веће општине Сремски Карловци на 19.    седници одржаној дана 14. децембра 2020. 

године, доноси 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

о изменама и допунама Решења о одобравању годишњег програма и додели 

средстава за реализацију годишњег програма у области спорта за 2020. годину 

 

 

I 

 

У Решењу о одобравању годишњег програма и додели средстава за реализацију 

годишњег програма у области спорта за 2020. годину („Службени лист Општине 

Сремски Карловци“, број 20/2020), у члану II став 1 бришу се речи „1.000.000,00 динара 

(словима: једанмилиондинара)“ и уместо њих треба да стоје речи:  

„775.000,00 динара (словима: седамстоседамдесетпетхиљададинара)“. 

 

II 

 

У осталом делу Решење остаје непромењено.  

 

III 

 

Ово Решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном листу 

Општине Сремски Карловци“. 
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О б р а з л о ж е њ е 

 

Спортски савез општине Сремски Карловци поднео је Комисији за оцену 

годишњих и посебних програма за 2020. годину у области спорта у општини Сремски 

Карловци предлог свог годишњег програма. Комисија је размотрила предлог годишњег 

програма и утврдила да је исти поднет у року и потпун. 

Комисија за оцену годишњих и посебних програма за 2020. годину у области 

спорта у општини Сремски Карловци предлог свог годишњег програма (у даљем тексту: 

Комисија) је на основу члана 25. и члана 26. Правилника о одобравању и финансирању 

програма којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта у 

општини Сремски Карловци („Службени лист општине Сремски Карловци“ број 

12/2019) извршила вредновање квалитета поднетог програма. 

Према извршеном вредновању поднетог годишњег програма по критреријумима 

из члана 25. став 2. Правилника о одобравању и финансирању програма којима се 

задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта у општини Сремски 

Карловци („Службени лист општине Сремски Карловци“ број 12/2019) Спортски савез 

Општине Сремски Карловци  је остварио 73  бода. 

На основу оцене и вредновања предложеног годишњег програма Комисија за 

оцену годишњих и посебних програма за 2020. годину у области спорта у општини 

Сремски Карловци је утврдила да је предложени програм таквог квалитета да 

задовољава услове и критеријуме из Правилника и поднела предлог Општинском већу 

општине Сремски Карловци за одобравање годишњег програма. 

Након тога, потписан је Уговор о реализацији и финансирању/суфинансирању 

програма којим се задовољавају потребе и интереси грађана за 2020. годину у области 

спорта у општини Сремски Карловци.  

 С обзиром на то да извршење буџета није било у складу са планираним приливом 

финансијских средстава у складу са Одлуком о буџету за 2020. годину, морају се 

умањити финансијска средства која су додељена спортском клубу за ову годину, те је 

одлучено је као у диспозитиву овог решења. 

 

Упутство о правном средству: Ово решење је коначно и против њега није 

допуштена жалба већ се тужбом може покренути управни спор код Управног суда 

Београд у року од 30 дана од дана достављања Решења. 

 

                                                                                                               
Република Србија 

Аутономна покрајина Војводина     ПРЕДСЕДНИК 

Општина Сремски Карловци 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ                                           Александар Саша Стојкечић,с.р.                                                  

Број: 553-18/2020-I/1-11-1 

Дана 14. децембра 2020. године                              

Сремски Карловци  

Трг Бранка Радичевића бр. 1 

021/6853000 
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С А Д Р Ж А Ј 

 

 

 

 

1. 

 

РЕШЕЊA  

о изменама и допунама Решења о одобравању 

годишњег програма и додели средстава за 

реализацију годишњег програма у области 

спорта за 2020. годину 

  

1 

 


