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Одбојкашки савез Војводине Нови Сад 3.500.000,00 

за реализацију посебног програма у 

оквиру области инфраструктурног 

опремања, под називом : Набавка 

мултифункционалног терена 

Одбојкашки савез Војводине Нови Сад 998.000,00 

за реализацију посебног програма у 

оквиру области огранизације и 

учешћа на међународним спортским 

такмичењима од значаја за АП 

Војводину, под називом : 

Новогодишњи фестивал одбојке 

Одбојкашки савез Војводине Нови Сад 2.000.000,00 

за реализацију посебног програма у 

складу са програмом којим се 

доприноси развоју спорта у АПВ, под 

називом : Одбојкашки тренинг центри 

АПВ 2020. 

Спортски савез Војводине Нови Сад 1.448.000,00 

за реализацију посебног програма у 

складу са програмом којим се 

доприноси развоју спорта у АПВ, под 

називом : Набавка спортске опреме и 

реквизита 

Спортски савез Војводине Нови Сад 3.500.000,00 

за реализацију посебног програма у 

оквиру области инфраструктурног 

опремања, под називом : Набавка 

мултифункционалног терена 

Кошаркашки савез Војводине Нови Сад 500.000,00 

за финансирање ппсебног програма 

"Турнир 3x3" 

Кајак кану савез Војводине Нови Сад 300.000,00 

за финансирање посебног програма 

"Отворено првенсство Војводине" 

Коњички савез Војводине Нови Сад 200.000,00 

за финансирање посебног програма 

"Међународно културно такмичење" 

Ју јутсу савез Војводине Нови Сад 200.000,00 

за финансирање посебног програма 

"12. међународни ју јутсу турнир" 

Боди билдинг и фитнес савез 

Војводине Нови Сад 150.000,00 

за финансирање посебног програма 

"Набавка такмичарске опреме" 

Савез хокеја на трави Војводине Зрењанин 200.000,00 

за финансирање посебног програма 

"Фестивал хокеја" 

Војвођански боксерски савез Нови Сад 250.000,00 

за финансирање посебног програма 

"Набавка опреме и реквизита" 

Оријентиринг савез Војводине Нови Сад 300.000,00 

за финансирање посебног програма 

"Креирање новог терена на Летенци" 

Софтбол савез Војводине Нови Сад 350.000,00 

за финансирање посебног програма 

"Олимпијски спортови могу заједно 

ии спортисти показују другима" 

Карате савез Војводине Нови Сад 500.000,00 

за финансирање посебног програма 

"Дунав Куп - Опен Нови Сад" 



Џудо савез Војводине Нови Сад 500.000,00 

за финансирање посебног програма 

"Саге систем видео опрема" 

Војвођанска асоцијација 

бициклистичких клубова Нови Сад 2.000.000,00 

за финансирање посебног програма 

"Организација међунарпдодне трек 

кроз Србију" 

Кунг-фу вушу савез Војводине Кикинда 500.000,00 

за финансирање посебног програма 

"Набавка такмичарске опреме - нови 

пројекат" 

Рукометни савез Војводине Нови Сад 400.000,00 

за финансирање посебног програма 

"Рукомет и мини рукомет у основним 

школама" 

Планинарски савез Војводине Нови Сад 238.000,00 

за финансирање посебног програма 

"Планинарска оријентација" 

Голф асоцијација Војводине Нови Сад 450.000,00 

за финансирање посебног програма 

"Отворено првенство Војводине у 

голфу" 

Савез спорта за све Војводине Нови Сад 250.000,00 

за финансирање посебног програма 

"Пети фестивал Спорта за све 

Војводине "Буди активан буди здрав"" 

Пливачки савез Војводине Нови Сад 220.000,00 

за финансирање посебног програма 

"Лига младих пливача Војводине 2020 

(треће и четврто коло)" 

Савез за школски спорт 

Војводине Нови Сад 1.198.190,00 

за финансирање поебног програма 

"Набавка спортске опреме и 

реквизита" 

Бадминтон савез Војводине Нови Сад 600.000,00 

за финансирање посебног програма 

"Serbian U17 i Serbian Youth Int." 

Стонотениски савез Војводине Нови Сад 300.000,00 

за финансирање посебног програма 

"23. НГ турнир." 

Шаховски савез Војводине Нови Сад 1.000.000,00 

за финансирање посебног програма 

"Првенство Европе за младе" 

Војвођански боксерски савез Нови Сад 250.000,00 

за финансирање посебног програма 

"Турнир Моша Савић" 

Гимнастички савез Војводине Нови Сад 298.725,00 

за финансирање посебног програма 

"ДКМТ Куп" 

Спортски савез параолимпијских 

спортова Војводине Нови Сад 1.000.000,00 

за финансирање посебног програма: 

"Набавка специфичне опреме" 

Теквондо асоцијација Војводине Нови Сад 300.000,00 

за финансирање посебног програма: 

"6. Летњи камп" 

Ваздухопловни савез Војводине Нови Сад 250.000,00 

за финансирање посебног програма: 

"Монографија" 

Војвођански плесни савез  Нови Сад 300.000,00 

за финансирање поебног програма 

"Обука ученика ОШ у плесу" 

Фудбалски савез Војводине Нови Сад 500.000,00 

за финансирање поебног програма 

"Набавка лопти и реквизита" 

Поверлифтинг савез Војводине 

Бачка 

Паланка 250.000,00 

за финансирање посебног програма 

"Набавка ELEIKO тегова" 



Карате савез Војводине Нови Сад 239.520,00 

за финансирање посебног програма 

"Опремање центра" 

Спортско - пењачки савез 

Војводине Нови Сад 250.000,00 

за финансирање посебног програма 

"Надоградња спортско пењачке 

стене" 

Спортски савез инвалида 

Војводине Нови Сад 244.000,00 

за финансирање посебног програма: 

"Дан инвалида 3. децембар" 

Стрељачки савез Војводине Нови Сад 480.000,00 

за финансирање посебног програма: 

"Набавка ваздушних пушака - јуниор" 

 УКУПНОУКУПНОУКУПНОУКУПНО    26.414.435,0026.414.435,0026.414.435,0026.414.435,00     
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Спортско удружење 

"Млади кошаркаши и 

кошаркашице Спартак 

024" Суботица 400.000,00 

за финансирање програма под називом: 

"Организација предквалификационог турнира 

за ОИ у баскету 3х3 у Суботици" 

Бициклистички клуб 

"Стражилово" 

Сремски 

Карловци 300.000,00 

за финансирање програма под називом: 

"Крени правом стазом III - планински 

бициклизам у СР. Карловцима" 

Ултрамаратонски клуб 

"Палиго Палус" Палић 200.000,00 

за финансирање програма под називом: 

"Организација спортске манифестације 6,12, 

24 часовни и 50км и 10км међународни 

ултрамаратон и државно првенство које ће се 

одржати на Палићу" 

Бициклистички клуб 

"Нови Сад" Нови Сад 900.000,00 

за финансирање програма под називом: 

"Petrovaradin Fortress MTB CUP" 

Клизачки клуб 

"Војводина" Нови Сад 300.000,00 

за финансирање програма под називом: 

"Пролећни КУП Војводине у уметничком 

клизању са судијским семинаром" 

Соколско друштво 

"Војводина" Нови Сад 780.000,00 

за финансирање програма под 

називом:Организација 11. Меморијала "Лаза 

Крстић и Марица Џелатовић" 

Шах клуб "Светозар 

Глигорић-Глига" Панчево 400.000,00 

за финансирање програма под називом: 

Организација позивног међународног 

шаховског турнира "Легендарном Глиги у 

част" 

Аеро клуб "Кумулус" Нови Сад 100.000,00 

за финансирање програма под називом: ХС 

Изнад равнице - такмичење параглајдера на 

Тителском брегу 

Кошаркашки клуб "Кадет" Нови Сад 200.000,00 

за финансирање програма под називом: 

Организација 28. Меморијалног Купа Демшар 

Бадминстон клуб "Нови 

Сад" Нови Сад 400.000,00 

за финансирање програма под називом: 

Учешће на турниру Victor Croation International 

2020. У Загребу 

Теквондо клуб "Гитрос" Нови Сад 200.000,00 

за финансирање програма под називом: 

Учешће на међународним такмичењима и 

2020. години 

Кошаркашки клуб "021" Нови Сад 500.000,00 

за финансирање програма под називом:  

"Учешће у WABA лиги" 

Стонотениски клуб "Чока" Чока 200.000,00 

за финансирање програма под називом: 

организација 10. Меморијалног 

међународног турнира "Сабо Иштван" 

Мото крос клуб 

"Сагмајстер тим" 
Суботица 300.000,00     за учешће Габора сагмајстера на Дакар релију 

 УКУПНО: 5555.1.1.1.180808080....000000000000,,,,00000000        
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Бициклистички клуб 

"Нови Сад" Нови Сад 300.000,00 

за финансирање програма под називом: 

"Упознај Фрушку гору на бициклу" 

Женски куглашки клуб 

"Апатин" Апатин 250.000,00 

за финансирање програма под називом: 

"Школа куглања за девојчице" 

Спортски савез општине 

Житиште Житиште 300.000,00 

за финансирање програма под називом: 

"Рекреативне игре РИО 2020" 

Кошаркашки клуб "Sport s 

world" Нови Сад 200.000,00 

за финансирање програма под називом: 

"Радом до победе" 

Одбојкашки клуб 

"Баваниште" Баваниште 300.000,00 

за финансирање програма под називом: 

"Развој одбојкашког спорта кроз 

организацију турнира млађих категорија" 

Одбојкашки клуб 

"Пролетер" Зрењанин 300.000,00 

за финансирање програма под називом: 

"Летња школа одбојке" 

Одбојкашки клуб 

"Раднички" Ковин 300.000,00 

за финансирање програма под називом: 

"Одбојкашко пролеће 2020" 

Женски одбојкашки клуб 

"Нови Сад" Нови Сад 300.000,00 

за финансирање програма под називом: 

"Развој и афирмација одбојкашица Новог 

Сада" 

Спортски клуб "Стар" Нови Сад 200.000,00 

за финансирање програма под називом: 

"Набавка спортске опреме и реквизита" 

Бициклистички клуб 

"Шид" Шид 60.000,00 

за финансирање програма под називом: 

"Набавка  опреме за бициклисте" 

Одбојкашки клуб 

"Ботафого" Ветерник 300.000,00 

за финансирање програма под називом: 

"Унапређење тренажног процеса клуба" 

Савез спортова општине 

Инђија Инђија 200.000,00 

за финансирање програма под називом: "40. 

отворени крос Срема" 

Спортско рекреативном 

удружењу "СПОРТИСИМО 

ФИТ" Нови Сад 250.000,00 

за финансирање програма под називом: 

"рЕволуција" 

Одбојкашки клуб "Клек 

Србијашуме" Клек 300.000,00 

за финансирање програма под називом: 

"Организација 10. меморијалног турнира 

Душан Поткоњак" 

Одбојкашки клуб 

"Апатин" Апатин 300.000,00 

за финансирање програма под називом: 

"Организација такмичења за младе 

категорије Street volley Apatin 2020" 

Фудбалски клуб "Борац" Старчево 300.000,00 

за финансирање програма под називом: 

"Подизање капацитета клуба кроз рад са 

млађим категоријама" 

Женски одбојкашки клуб 

"Срем" 

Сремска 

Митровица 300.000,00 

за финансирање програма под називом: 

"Одбојкашка лига школа" 

Женски одбојкашки клуб 

"Хајдук" Кула 300.000,00 

за финансирање програма под називом: 

"Организација турнира млађих категорија 

поводом 15 година клуба" 

ФК "Једнота" Шид 490.000,00 

за финансирање програма под називом: 

"Адаптација простора око фудбалског терена 

чији је корисник клуб, постављањем 

бициклистичке трим стазе за тренинге и 

такмичења" 



Спортски савез Града 

Зрењанина Зрењанин 500.000,00 

за финансирање програма под називом: 

"Кандидатура Града Зрењанина на Европски 

град спорта 2021" 

Спортски савез општине 

Ириг Ириг 500.000,00 

за финансирање програма под називом: 

"Обука деце непливача научи и ти да 

пливаш" 

Спортско друштво 

"Милан Петровић" Нови Сад 300.000,00 

за финансирање програма под називом: 

"Велико срце 5 са државним првенством 

Специјалне олимпијаде Србије" 

Спортско скијашко 

удружење "НС СКИ ТИМ" Нови Сад 800.000,00 

за финансирање програма под називом: 

"Спорт гради карактер - буди на врху" 

Планинарско смучарско 

друштво "Железничар" Нови Сад 300.000,00 

за финансирање програма под називом: 

"Организација 43. Планинарског маратона на 

Фрушкој Гори" 

Кошаркашки клуб 

"Србобран" Србобран 300.000,00 

за финансирање програма под називом: 

"Летњи дечји камп Basket Friends" 

Новосадски џудо клуб Нови Сад 350.000,00 

за финансирање програма под називом: 

"Упознај џудо за ученике основних школа" 

Фудбалски клуб "Слога" Пландиште 247.597,76 

за финансирање програма под називом: 

"Куповина тракторске косилице за 

одржавање фудбалског терена" 

Карате клуб "Зрењанин" Зрењанин 220.000,00 

за финансирање програма под називом: 

"Инклузија путем спорта" 

Фитнес и гимнастички 

клуб "Флај" Нови Сад 200.000,00 

за финансирање програма под називом: 

"Спорт и физичке активности за децу са 

посебним потребама" 

Теквондо клуб "Сирмиум" 

Салаш 

Ноћајски 200.000,00 

за финансирање програма под називом: 

"Теквондо после изолације" 

Удружење спорта за све 

"Релакс" Нови Сад 150.000,00 

за финансирање програма под називом: 

"Спортска рекреација одраслих, старих и 

особа са инвалидитетом" 

Кошаркашки клуб "НС 

баскет 07" Нови Сад 200.000,00 

за финансирање програма под називом: 

"Кошарка на летњем распусту 2020" 

Спортски савез Панчева Панчево 350.000,00 

за финансирање програма под називом: 

"Промоција спорта и рекреације међу 

ученицима у Панчеву" 

Мушки одбојкашки клуб 

"Кикинда" Кикинда 200.000,00 

за финансирање програма под називом: 

"Популаризација мушке одбојке код млађих 

категорија у Кикинда" 

Спортски клуб "Вива 

данце" Нови Сад 150.000,00 

за финансирање програма под називом: 

"Унапређење спортске рекреације - ПЛЕС НА 

ОТВОРЕНОМ" 

Омладински фудбалски 

клуб "Кикинда 1909" Кикинда 320.000,00 

за финансирање програма под називом: 

"Унапређење спорта деце и младих кроз 

набавку спортске опреме" 

Кошаркашки клуб "Сента" Сента 180.000,00 

за финансирање програма под називом: 

"Међуопштински кошаркашки камп Сента 

2020" 

Пливачки клуб "Сента" Сента 180.000,00 

за финансирање програма под називом: 

"Развој и унапређење спортске рекреације у 

Сенти" 

Панчевачки савез за 

предшколски спорт, 

спортску рекреацију и 

анимацију Панчево 350.000,00 

за финансирање програма под називом: 

"Развој деце кроз спорт и спортске игре" 



Спортски савез општине 

Сечањ Сечањ 300.000,00 

за финансирање програма под називом: 

"Летње спортске игре општине Сечањ" 

Фудбалски клуб "Долина" Падина 200.000,00 

за финансирање програма под називом: 

"Дечји турнир у фудбалу ПАДИНА 2020" 

Градски фудбалски саваз 

Суботице Суботица 200.000,00 

за финансирање програма под називом: 

"Обележавање 100 година постојања савеза" 

Клуб малог фудбала 

"Бечеј 2003" Бечеј 250.000,00 

за финансирање програма под називом: 

"Набавка спортске опреме и реквизита" 

Удружење за школски 

спорт и педагоге физичке 

културе општине Бечеј Бечеј 300.000,00 

за финансирање програма под називом: 

"Набавка спортске опреме и реквизита" 

Бадминтон клуб "Нови 

Сад" Нови Сад 350.000,00 

за финансирање програма под називом: 

"Набавка спортске опреме и реквизита" 

Друштво за спорт и 

рекреацију инвалида 

општине Бачка Паланка 

Бачка 

Паланка 115.000,00 

за финансирање програма под називом: 

"Набавка спортске опреме и реквизита" 

Голф клуб "Нови Сад" Нови Сад 350.000,00 

за финансирање програма под називом: 

"Школа голфа Golfy tour" 

Спортско удружење 

"Академац СЦ" 

Српска 

Црња 200.000,00 

за финансирање програма под називом: 

"Набавка спортске опреме и реквизита" 

Тениски клуб "Сента" Сента 250.000,00 

за финансирање програма под називом: 

"Набавка спортске опреме и реквизита" 

Стонотениски клуб 

"Униреа" Уздин 300.000,00 

за финансирање програма под називом: 

"Набавка спортске опреме и реквизита" 

Стонотениски клуб особа 

са инвалидитетом 

"Тврђава 021" Нови Сад 200.000,00 

за финансирање програма под називом: 

Припреме врхунских стонотенисера особа са 

инвалидитетом "Кањижа 2020" 

Фудбалски клуб 

"Фрушкогорски партизан" Буковац 120.000,00 

за финансирање програма под називом: 

Допринос развоју фудбала у АПВојводини 

Стонотениски клуб 

"Селенча" Селенча 160.000,00 

за финансирање програма под називом: 

"Набавка спортске опреме и реквизита" 

Новосадски рвачки савез Нови Сад 360.000,00 

за финансирање програма под називом: 

Обележавање јубилеја - 100 година рвања у 

Новом Саду 

Спортско удружење 

"Здравко Спортанко" Нови Сад 125.000,00 

за финансирање програма под називом: 

"Супер кварт Лиман" 

Удружење спорта за све 

"ОЛЛЕ" Нови Сад 125.000,00 

за финансирање програма под називом: 

"Кварт у срцу" 

Стонотениски клуб особа 

са инвалидитеом "Спин" Нови Сад 200.000,00 

за финансирање програма под називом: 

Издавање монографије клуба 

Џудо клуб "Сирмиум" 

Сремска 

Митровица 220.000,00 

за финансирање програма под називом: 

Школа џудоа за дечаке 

Стонотениски клуб 

"Спартак" Суботица 250.000,00 

за финансирање програма под називом: 

"Организација 2. меморијалног турнира Лука 

Андрашић" 

Планинарско друштво 

"Вилина водица" Буковац 99.990,47 

за финансирање програма под називом: "18. 

буковачки маратон" 

Коњички клуб "Филипус" Шајкаш 227.402,24 

за финансирање програма под називом: 

"Едукативно спортски камп за децу и младе 

са инвалидитетом и децу и младе редовне 

популације - Шајкаш 2020" 

Бејзбол и софтбол клуб "4 

Лава" Инђија 350.000,00 

за финансирање програма под називом: 

реализација пројектра "Играјмо се заједно" - 

организација кампа  и заједничких тренинга 



Фудбалски клуб 

"Омладинац ФАМ" Ботош 240.000,00 

за финансирање програма под називом: 

реализација пројектра "Едукативни спортски 

циклус" 

Рукометни клуб 

"Младост" Опово 300.000,00 

за финансирање програма под називом: 

реализација пројектра "Популаризација 

рукомета у општини Опово" 

Одбојкашки клуб "Срем 

022" 

Сремска 

Митровица 220.000,00 

за финансирање програма под називом: 

реализација пројектра "Школа одбојке за 

дечаке" 
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ПРОГРАМ 1301 ПРОГРАМ 1301 ПРОГРАМ 1301 ПРОГРАМ 1301 ––––    Развој система спортаРазвој система спортаРазвој система спортаРазвој система спорта    

Програмска активност 13011002Програмска активност 13011002Програмска активност 13011002Програмска активност 13011002    – Афирмација спорта у АП Војводини кроз посебне програме 

4819 4819 4819 4819 ----    ДДДДотацијеотацијеотацијеотације    осталим непрофитним институцијамаосталим непрофитним институцијамаосталим непрофитним институцијамаосталим непрофитним институцијама 

 

Конкурс за финансирање Конкурс за финансирање Конкурс за финансирање Конкурс за финансирање посебног програма посебног програма посебног програма посебног програма са са са са циљем афирмације жена у спортуциљем афирмације жена у спортуциљем афирмације жена у спортуциљем афирмације жена у спорту    

Тениски клуб "Душан 

Аћимовић" 
Футог 70.000,00     

за пројекат: Тенисом до бољих психо-

моторичких способности 

Стонотениски клуб 

"Челарево" 
Челарево 50.000,00     за пројекат: Улагање у такмичарску опрему 

Стрељачка дружина 

"Нови Сад 1790" 
Нови Сад 80.000,00     за пројекат:  "Жене у стрељаштву 2020" 

Стонотениски клуб 

Тиквара 

Бачка 

Паланка 
80.000,00     за пројекат: Постизање успешних резултата 

Соколско друштво 

"Војводина" Нови Сад 
Нови Сад 80.000,00     

за пројекат: Спортска опрема за спортискиње 

Женски кошаркашки клуб 

"Рума 92" 
Рума 50.000,00     за пројекат: Младе наде у новој опреми 

Спортско друштво 

"Милан Петровић" Нови 

Сад 

Нови Сад 70.000,00     за пројекат: Набавка опреме 

Планинарско смучарско 

друштво "Железничар" 
Нови Сад 50.000,00     за пројекат: Набавка такмичарске опреме 

Одбојкашки клуб 

"Elbraco-Tehnoland" 
Сомбор 50.000,00     за пројекат: Јунифај одбојка 

Одбојкашки клуб "Први 

темпо" 

Сремска 

Митровица 
60.000,00     

за пројекат: Одбојком против корона 

пандемије 

Одбојкашки клуб "C.V.S-

Coll Volleyball School" 
Сомбор 60.000,00     за пројекат: Одбојка за све 

Женски фудбалски клуб 

"Москва" 
Нови Сад 50.000,00     за пројекат: Афирмација жена у фудбалу 

Стонотениски клуб "Нови 

Сад" 
Нови Сад 100.000,00     за пројекат: За наставак освајања медаља 

Женски рукометни клуб 

"Пригревица" 
Пригревица 50.000,00     

за пројекат: Набавка такмичарске опреме и 

спортских реквизита 

Кошаркашки клуб "Сента" Сента 60.000,00     за пројекат: За женску кошарку Сента 2020 

Рукометни клуб "Лавови" 
Бачка 

Паланка 
60.000,00     за пројекат: Школа рукомета за девојчице 

Спортско удружење 

"Вежбај и буди здрав" 
Пригревица 60.000,00     за пројекат: Набавка такмичарске опреме 

Атлетски клуб "Борац" са 

Клисе 
Нови Сад 60.000,00     за пројекат: Ја сам мала атлетичарка 

Рукометни клуб "Петров - 

Каћ" 
Нови Сад 40.000,00     за пројекат: Набавка дресова 

Карате клуб "Раднички" Сутјеска 45.000,00     за пројекат: Афирмација жена у спорту 

Тениски клуб "Сента 

1903" 
Сента 50.000,00     за пројекат: Успешне на турнирима 

Карате клуб 

"Херцеговина-Ипон" 
Сечањ 40.000,00     за пројекат: Набавка такмичарске опреме 

Стонотениски клуб 

"Славија 96" 
Уздин 60.000,00     

за пројекат: Набавка опреме за младе 

стонотенисерке 



Коњички клуб "Доњон" 

Нови Сад 
Нови Сад 50.000,00     

пројекат: Допринос унапређења положаја 

жена 

Женски фудбалски клуб 

"Војводина" 
Нови Сад 60.000,00     за пројекат: Набавка спортске опреме 

Женски одбојкашки клуб 

"Партизан" 

Сремски 

Карловци 
80.000,00     за пројекат: Набавка такмичарске опреме 

Женски одбојкашки клуб 

"Футог" 
Футог 80.000,00     за пројекат: Набавка спортске опреме 

Женски кошаркашки клуб 

"Пролетер" 
Нови Сад 40.000,00     за пројекат: Хоћу да будем кошаркашица 

Одбојкашки клуб "Воша" Нови Сад 50.000,00     за пројекат: Набавка такмичарске опреме 

Удружење за спортску 

рекреацију "Про аква 

021" 

Нови Сад 70.000,00     за пројекат: Вежбањем до здравља 

Стонотениски клуб 

Чарнојевић 
Руско село 80.000,00     за пројекат: Куповина спортске опреме 

Стонотениски клуб 

"Змајево" 
Змајево 70.000,00     

за пројекат: Младе стонотенисерке са новом 

опремом 

Спортско удружење "Кика 

0230" 
Кикинда 30.000,00     

 за пројекат: Набавка такмичарске опреме и 

спортских реквизита 

Женски кугалшашки клуб 

"Апатин" 
Апатин 45.000,00     за пројекат: Набавка такмичарске опреме 

Рукометни клуб "Лаки" Црвенка 60.000,00     за пројекат: Спортска опрема   

Одбојкашки клуб "Дунав 

волеј" 
Нови Сад 60.000,00     за пројекат: Набавка такмичарске опреме 

Друштво спорта за све 

"Арена НС" 
Нови Сад 50.000,00     за пројекат: Тренингом од детета до мајке 

Атлетско спортско 

удружење "Борац Футог" 
Нови Сад 70.000,00     за пројекат: Футожанке на атлетској стази 

Карате клуб Додерспорт" 
Петроварад

ин 
47.000,00     

за пројекат: Стручно оспособљавање 

стручњакиња клуба 

Ју јутсу клуб "Студент" Нови Сад 60.000,00     за пројекат: Набавка такмичарске опреме 

Рукометни клуб "Словен" Рума 50.000,00     за пројекат: Бољи и здравији живот жена 

Хокејашки клуб 

"Војводина" 
Нови Сад 60.000,00     за пројекат: Набавка спортске опреме 

Клуб ритмичке 

гимнастике "Ритмика" 
Нови Сад 50.000,00     за пројекат: Набавка спортских реквизита 

Кикиндско гимнастичко 

спортско удружење 
Кикинда 50.000,00     за пројекат: Обојимо свет 

Стрељачка дружина 

"Панчево 1813" 
Панчево 80.000,00     за пројекат: Набавка такмичарске опреме 

Одбојкашки клуб 

"Сомбор" 
Сомбор 50.000,00     за пројекат: Одбојка је игра 

ОК "Гокс Ин" Сомбор 33.000,00     за пројекат: Одбојка за све 

Гимнастички клуб 

"Линеа" 
Сента 60.000,00     

за пројекат: Гимнастичаркама за безбедније 

и лепше вежбање 

Омладински рукометни 

клуб "Апатин" 
Апатин 60.000,00     за пројекат: Набавка опреме 

Спортско удружење за 

фитнес и рекреацију 
Рума 50.000,00     за пројекат: Здрава жена је јака жена 

Плесни клуб "Фиеста" Нови Сад 50.000,00     за пројекат: Опрема и реквизити 

Рукометни клуб "БСК 

2012" 

Бачки 

Брестовац 
50.000,00     за пројекат: Набавка такмичарске опреме 



Џудо и самбо клуб 

"Бачка" 
Сомбор 50.000,00     за пројекат: Џудо за све 

Спортски савез општине 

Беочин 
Беочин 77.000,00     за пројекат: Набавка такмичарске опреме 

Карате клуб "Тиквара" 
Бачка 

Паланка 
50.000,00     за пројекат: Набавка спортске опреме 

Стонотениски клуб 

"Рапид" 
Николинци 50.000,00     

за пројекат: Место где се стварају младе 

шампионке 

Женски рукометни клуб 

"Дероње" 
Дероње 67.000,00     за пројекат: Куповина тренерки 

Једриличарски клуб 

Палић 
Палић 60.000,00     за пројекат: Набавка једриличарске опреме 

Oдбојкашки клуб "Чока" Чока 50.000,00     за пројекат: Набавка опреме 

Одбојкашки клуб 

"Меркур" 

Бачка 

Паланка 
60.000,00     за пројекат: Набавка такмичарске опреме 

Мачевалачки клуб 

"Мачеви и маске" 
Нови Сад 48.000,00     за пројекат: Набавка такмичарске опреме 

"Вива данце" спортски 

клуб 
Нови Сад 50.000,00     за пројекат: Нова спортска опрема 

Клуб дизача тегова 

"Раднички" 
Сомбор 45.000,00     за пројекат: Набавка тренерки 

Школски спортски савез Кикинда 80.000,00     за пројекат: Заједно за девојчице 

Стонотениски клуб 

"Долина" 
Падина 40.000,00     за пројекат: Унапређење у раду са женама 

Одбојкашки клуб 

"Крајишник" 
Крајишник 53.000,00     за пројекат: Куповина спортске опреме 

Женски кошаркашки клуб 

"Сивац" 
Сивац 100.000,00     за пројекат: Опрема за младе кошаркашице 

Женски фудбалски клуб 

"Полет" 
Сивац 100.000,00     за пројекат: Опремање спортском опремом 

 УКУПНО:УКУПНО:УКУПНО:УКУПНО:    4.000.000,004.000.000,004.000.000,004.000.000,00     

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 


