
  

 

К У Ћ Н И  Р Е Д 

И ОПШТИ УСЛОВИ КОРИШЋЕЊА  

СПОРТСКИХ ТЕРЕНА У ДВОРСКОЈ БАШТИ СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ 

 

 

1. Радно време коришћења ДВОРСКЕ БАШТЕ У СРЕМСКИМ КАРЛОВЦИМА  је од 

7:00 до 24:00 часа осим у изузетним случајевима, а по посебном налогу и у 

случајевима културно уметничког програма и манифестација.  

2. Спортски терени (рукометни/мали фудбал, кошаркашки, атлетска стаза, одбојкашки) у 

Дворској  башти се користе искључиво по утврђеном распореду, у складу са  

резервисаним/најављеним терминима спортских клубова.  

Спортски терени могу искључиво да се користе за намену за коју су регистровани.  

Рекреативци могу да  користе  спортске терене ван термина који су 

предвиђени/резервисани за спортске клубове.  

3. Обавезује се Спортски савез Општине Сремски Карловци да до првог у месецу за 

текући месец истакне на инфо таблама на улазима у Дворску башту и свлачионицу 

распоред заузећа спортских терена које користе  спортски клубови. 

4. У Дворској башти, свлачионицама и теренима забрањено је пушење, бацање отпадака, 

непримерено понашање и непримерен однос према добрима/имовини. 

5. Забрањено је вршити било какве радове у и на свим теренима Дворске баште,  без 

претходне сагласности Општине Сремски Карловци и сагласности стручних служби. 

6. У свлачионицу се улази организовано са тренером или вођом групе. Тренер или вођа 

групе заједно са службеником откључава свлачионицу и проверава је. За време трајање 

тренинга или рекреације тренер или вођа екипе је одговоран за ствари и инвентар у 

свлачионици или терену који користе. По завршетку термина службено лице и тренер 

или вођа прегледају свлачионице и записују евентуалне недостатке.  Новац и друге 

вредне ствари не остављати у свлачионици. Не одговарамо за њихов нестанак.   

У свлачионицу је забрањен улазак било ком другом лицу осим оних који су корисници 

исте. 

7. Лице које је задужило просторију (свлачионицу) одговорно је за њено закључавање и 

откључавање, као и за све ствари у свлачионици. 

8. Евентуалне недостатке у Дворској башти представник екипе или групе грађана 

пријављује дежурном раднику пре коришћења спортских терена у Дворској башти. 

9. Ако у току тренинга/спортских активности/манифестација настане неки квар, о томе се 

одмах обавештава дежурни радник Дворске баште. 

10. Све евентуалне штете почињене на спортским теренима у Дворској башти записнички 

ће се констатовати, а сносе је корисници, односно спортисти и рекреативци. 

11. Дежурни радник у  Дворској башти уписује у евиденциони лист корисника, почетак и 

завршетак коришћења, име и презиме представника корисника и спортски терен који 

користе.  

12. Корисници спортских терена Дворске баште, исте користе искључиво у заказаном 

термину и на сопствену одговорност. 

13. У случају продужетка термина због непредвиђених разлога (нестанак струје, квар на 

опреми и др.) највише до 30 минута, помера се цео програм у том дану. У случају да је 

термин продужен за дуже од 30 минута, организатор ће бити одговоран за даљи 

распоред коришћења.        
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14. Замена термина је могућа само уз претходну сагласност Општинске управе Општине 

Сремски Карловци, која о томе мора бити обавештена најмање 72 сата раније. 

15. Општинска управа Општине Сремски Карловци  има право да помери термине 

одржавања тренинга, рекреације или утакмица у Дворској башти, услед организовања 

неког већег такмичења или комерцијалне услуге. Клубови, односно рекреативци ће 

бити благовремено обавештени о померању термина. Уколико клуб буде тражио 

надокнаду термина, Општинска управа Општине Сремски Карловци ће му то 

надокнади. 

16. У Дворску башту није дозвољено уношење затворених пакета/предмета који могу 

изазвати повреду лица или оштећење простора и опреме. 

17. За потребе ноћних спортских активности, минималан број играча који је потребан да 

би се укључили рефлектори је: за баскет терен  4 играча, за фудбалски терен  8 играча, 

а за одбојкашки терен 4 играча. 

18. Није дозвољено вожење и паркирање бициклова, мотора, скутера и других превозних 

средстава у Дворској башти. 

19. Није дозвољено истицати рекламне поруке, логое, грбове и слично, у и око Дворске 

баште,  уколико то није регулисано уговором о рекламирању. 

20. Није дозвољено истицати пропагандни материјал и лепити га по зидовима, стубовима 

и слично у Дворској башти. 

21. Није дозвољено самостално постављати путоказне табле по објекту, уколико то није 

договорено са Општинском управом Општине Сремски Карловци. 

22. Гледаоцима  и лицима која се налазе у гледалишту/трибинама забрањено је пушење, 

бацање отпадака, уношење стаклених предмета, оружја и пиротехничких елемената. 

Одговорност за евентуално непоштовање ове одлуке сноси организатор спортских 

активности/такмичења/манифестација. 

23. Организатор спортских активности, такмичења или манифестација је дужан да 

обезбеди редарску службу и одговоран је уколико дође до безбедоносних проблема. 

24. Гледаоце који ометају регуларност одвијања спортских 

активности/сусрета/тренинга/манифестација, организатор спортских сусрета и/или 

обезбеђење мора удаљити из Дворске баште, а по потреби и позвати органе јавног 

реда.  

Против изазивача нереда и штете коју проузрокују примењују се одредбе  закона.  

25. Забрањено је гажење обућом по седиштима, ускакање у спортске терене, као и друго 

недолично понашање. 

26. Обавезују се спортски клубови и сви корисници да своје чланове упознају са овим 

правилима и да обезбеде њихово спровођење. 

27. Радник у Дворској башти и организатори спортских активности су у обавези да 

спроводе овај Кућни ред. 

28. Терен са вештачком травом намењен је искључиво деци до 12 година старости. 

29. Кућни ред ће бити  истакнут на свим улазима у Дворску башту и на таблама поред 

сваког спортског терена, како би сваки корисник био упознат са истим. 

30. Кућни ред ће бити објављен на званичној интернет презентацији Општине Сремски 

Карловци. 

 

      ОПШТИНСКА УПРАВА 

               ОПШТИНЕ СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ 

 


