
ПРОГРАМ 1301 – Развој система спорта 

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

4819 - Дотације осталим непрофитним институцијама 

КОРИСНИК СРЕДСТАВА МЕСТО ИЗНОС НАМЕНА, ПРОЈЕКАТ, КОНКУРС 

Војвођанска асоцијација 
бициклистичких клубова Нови Сад 5.000.000,00 

за финансирање програма под 
називом "Организација Европског 
првенства у планинском бициклизму, 
које ће бити одржано на 
Петроварадинској тврђави, у периоду 
од 12. до 15. августа 2021. године 

Фудбалски савез Војводине Нови Сад 200.000,00 

за финансирање програма под 
називом "Организација утакмице 
између Футсал репрезентације Србије 
и Босне и Херцеговине у Новом Саду, 
у оквиру квалификација за УЕФА 
Футсал ЕУРО 2022. у Холандији 

Кајак кану савез Војводине Нови Сад 200.000,00 

за финансирање програма под 
називом: "Отворено првенство 
Војводине" 

Ју Јуцу савез Војводине Нови Сад 200.000,00 

за финансирање програма под 
називом: "13. међународни ју јуцу 
турнир Сербиа опен" 

Гимнастички савез Војводине Нови Сад 1.000.000,00 

за финансирање програма под 
називом: "Опремње сертификованим 
справама и струњачама" 

Кошаркашки савез Војводине Нови Сад 500.000,00 
за финансирање програма под 
називом: "Турнир 3х3 КСВ 2021" 

Спортски савез Војводине Нови Сад 3.000.000,00 

за финансирање програма под 
називом: "Спортска мапа АПВ - израда 
базе спортских објеката" 

Спортски мото савез Војводине Нови Сад 400.000,00 
за финансирање програма под 
називом: "Учешће на такмичењу" 

Карате савез Војводине Нови Сад 300.000,00 
за финансирање програма под 
називом: "Дунав Куп - Опен Нови Сад" 

Голф асоцијација Војводине Нови Сад 200.000,00 

за финансирање програма под 
називом: "Отворено првенство 
Војводине у голфу" 

Једриличарски савез Војводине Нови Сад 300.000,00 

за финансирање програма под 
називом: "Међународна регата на 
територији Војводине - SEEOOC" 

Савез спорт за све Војводине Нови Сад 
500.000,00      

за финансирање програма под 
називом: "Првенство Војводине 2021 - 

13. СОРВ" 

Савез за школски спорт 
Војводине 

Нови Сад 
120.000,00      

за финансирање програма под 
називом: "Такмичење на веслачким 

ергометрима" 

Савез за школски спорт 
Војводине 

Нови Сад 
120.000,00      

за финансирање програма под 
називом: "Атлетски петобој за 4. 

разред" 



Савез за школски спорт 
Војводине 

Нови Сад 
100.000,00      

за финансирање програма под 
називом: "Баскет 3х3 за ученике СШ" 

Војвођански плаесни савез Нови Сад 
200.000,00      

за финансирање програма под 
називом: "Обука ученика основних 

школа у плесу" 

Шаховски савез Војводине Нови Сад 
500.000,00      

за финансирање програма под 
називом: "12. Међународно отворено 

првенство у шаху" 

Рукометни савез Војводине Нови Сад 
300.000,00      

за финансирање програма под 
називом: "Тестирање и припреме 

репрезентативаца Војводине" 

Стрељачки савез Војводине Нови Сад 
600.000,00      

за финансирање програма под 
називом: "Набавка малокалибарских 

пушака - јуниор" 

Војвођански бокесрки савез Нови Сад 
200.000,00      

за финансирање програма под 
називом: "Набавка опреме и 

реквизита" 

Теквондо асоцијација Војводине Нови Сад 
200.000,00      

за финансирање програма под 
називом: "Камп перспективних 

спортиста" 

Голф асоцијација Војводине Нови Сад 
150.000,00      

за финансирање програма под 
називом: "Мини голф лига" 

Рвачки савез Војводине Нови Сад 
200.000,00      

за финансирање програма под 
називом: "Популаризација рвања у 

ОШ" 

Фудбалски савез Војводине Нови Сад 
300.000,00      

за финансирање програма под 
називом: "Промоција фудбала - дан 

базичног фудбала" 

Фудбалски савез Војводине Нови Сад 
300.000,00      

за финансирање програма под 
називом: "Набавка лопти и реквизита" 

Рукометни савез Војводине Нови Сад 
300.000,00      

за финансирање програма под 
називом: "Војводина игра мини 

рукомет" 

Пливачки савез Војводине Нови Сад 

440.000,00      

за финансирање програма под 
називом: "Лига младих пливача 1, 

Лига младих пливача 2, Лига младих 
пливача 3 и Лига младих пливача 4" 

Поверлифтинг савез Војводине 
Бачка 

Паланка 200.000,00      
за финансирање програма под 

називом: "Набавка ELEIKO тегова" 

Одбојкашки савез Војводине Нови Сад 
700.000,00      

за финансирање програма под 
називом: "XII. Новогодишњи фестивал 

одбојке" 

Стонотениски савез Војводине Нови Сад 
540.000,00      

за финансирање програма под 
називом: "24. Новогодишњи турнир" 

Гимнастички савез Војводине Нови Сад 
150.000,00      

за финансирање програма под 
називом: "ДКМТ КУП" 



Џудо савез Војводине Нови Сад 
200.000,00      

за финансирање програма под 
називом: "Меморијални турнир џудо 

великана Војводине" 

Војвођански бокесрки савез Нови Сад 
250.000,00      

за финансирање програма под 
називом: "Турнир Моша Савић" 

Војвођанска асоцијација 
бициклистичких клубова 

Нови Сад 
300.000,00      

за финансирање програма под 
називом: "Међународна 

бициклистичка трка кроз Војводину" 

Коњички савез Војводине Нови Сад 
200.000,00      

за финансирање програма под 
називом: "Међународна клупска 

утакмица" 

Спортски савез инвалида 
Војводине 

Нови Сад 
200.000,00      

за финансирање програма под 
називом: "Обележавање Дана 

инвалида 3. децембар" 

Спортски савез Војводине 
 

Нови Сад 500.000,00      
за финансирање програма под 

називом: "Учешће на сајму спорта у 
Београду" 

 УКУПНО 19.070.000,00  

  

 

 

ПРОГРАМ 1301 – Развој система спорта 

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

4819 - Дотације осталим непрофитним институцијама 

 

Конкурс за финансирање посебног програма организације и учешћа на међународним спортским 
такмичењима од значаја за АП Војводину 

Кошаркашки клуб 
"Дефенсе" Жабаљ 200.000,00 

за пројекат под називом: "Међународни 
кошаркашки турнир - ДЕФЕНСЕ 2021" 

Стонотениски клуб "Нови 
Сад" Нови Сад 1.200.000,00 

за пројекат под називом: "Куп Европе у 
стоном тенису - ЕТТУ КУП" 

Шаховски савез Новог 
Сада Нови Сад 1.000.000,00 

за пројекат под називом: "Првенство Европе 
за младе у убрзаном и брзопотезном шаху" 

Спортско удружење 
усличног баскет "Баскет 

3x3" Нови Сад 300.000,00 
за пројекат под називом: "Предолимпијски 
припремни 3x3 турнир" 

Бадминтон клуб "Нови 
Сад" Нови Сад 300.000,00 

за пројекат под називом: "Serbian U17&Youth 
International Novi Sad 2021" 

Рвачки клуб "Спартак" Суботица 300.000,00 

за пројекат под називом: "Међународни 
кадетски турнир у рвању грчко-римским 
стилом - Рефик Мемишевић Брале" 

Спортски савез Града 
Зрењанина Зрењанин 1.000.000,00 

за пројекат под називом: "Међунардони 
меморијални турнир у боксу - Звонко Вујин" 

Бициклистички клуб 
"Нови Сад" Нови Сад 700.000,00 

за пројекат под називом: "Европско првенство 
у планинском бициклизму" 

 УКУПНО: 5.000.000,00  
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Конкурс за финансирање посебног програма којим се доприноси развоју спорта у АП Војводини  

Спортски клуб "Млади 
вукови" Кикинда 800.000,00 

за пројекат под називом: "Унапређење 
услова за бављење спортом свих узрасних 
категорија клуба" 

Омладински фудбалски 
клулб "Кикинда 1909" Кикинда 250.000,00 

за пројекат под називом: "Унапређење 
спорта деце и младих кроз јачање тренажних 
капацитета у 2021." 

Новосадски џудо клуб Нови Сад 300.000,00 за пројекат под називом: "Упознај џудо" 

Удружење за школски 
спорт и педагоге физичке 

културе општине Бечеј Бечеј 350.000,00 
за пројекат под називом: "Куповина спортске 
опреме и реквизита" 

Клуб малог фудбала 
"Бечеј 2003" Бечеј 350.000,00 

за пројекат под називом: "Набавка спортске 
опреме у 2021. години" 

Спортско друштво 
"Милан Петровић" Нови Сад 200.000,00 

за пројекат под називом: "Реализација 
пројекта "Велико срце 6" 



Веслачки клуб "Чуруг" Чуруг 400.000,00 
за пројекат под називом: "АКТИС - активности 
на Старој Тиси" 

Кошаркашки клуб 
"Војводина" Нови Сад 500.000,00 

за пројекат под називом: "Од школице 
кошарке до кошаркашких звезда" 

Академски пливачки клуб 
"ИНДЕКС" Нови Сад 300.000,00 

за пројекат под називом: "Инклузија у 
нормалан живот" 

Планинарско смучарско 
друштво "Железничар" Нови Сад 400.000,00 

за пројекат под називом: "Подршка у 
организацији 44. Планинарског маратона на 
Фрушкој гори" 

Спортско удружење 
"INVICTUS NS 021" Нови Сад 300.000,00 

за пројекат под називом: "Умрежи повежи - 
спорт оснажи" 

Омладински фудбалски 
клуб "Вршац" Вршац 200.000,00 

за пројекат под називом: "Афирмација и 
унапређење фудбала код деце школског 
узраста" 

Тениски клуб "Војводина" Нови Сад 250.000,00 
за пројекат под називом: "Набавка опреме и 
реквизита" 

Кошаркашки клуб "Срем" 
Сремска 
Митровица 200.000,00 

за пројекат под називом: "Развој млађих 
клупских селекција" 

Одбојкашки клуб 
Баваниште Баваниште 300.000,00 

за пројекат под називом: "Развој одбојкашког 
спорта - турнири млађих категорија" 

Шах клуб "Војводина" Нови Сад 200.000,00 за пројекат под називом: "Шах у школама" 

Одбојкашки савез 
општине Ковин Ковин 300.000,00 

за пројекат под називом: "Клинци, играјмо 
одбојку" 

Одбојкашки савез 
Севернобанатског округа Кикинда 300.000,00 за пројекат под називом: "Куп толеранције" 

Ватерполо клуб 
"Војводина" Нови Сад 400.000,00 

за пројекат под називом: "Покрени се - 
запливај у живот" 

Фудбалски клуб "ONE 
TEAM" Бачки Јарак 200.000,00 

за пројекат под називом: "Набавка спортске 
опреме и реквизита за млађе узрасне 
категорије" 

Џудо клуб "Војводина" Нови Сад 150.000,00 
за пројекат под називом: "Набавка кимона и 
опреме" 

Кајак кану клуб 
"Војводина" Нови Сад 400.000,00 за пројекат под називом: "Школа кајака" 

Фудбалски клуб 
"Виноградар" Лединци 200.000,00 

за пројекат под називом: "Љубитељи 
фудбала на терену" 

Удружење спортских 
риболоваца "Дунав" 

Сремски 
Карловци 100.000,00 

за пројекат под називом: "70 година 
постојања Удружења" 

Фудбалски клуб "Крила 
Крајине" 

Бачка 
Паланка 130.000,00 

за пројекат под називом: "Организација 
фудбалског турнира Крила Крајине Куп 2021." 

Спортско рекреативно 
удружење СРЦ Нови Сад 300.000,00 за пројекат под називом: "Зашто спорт?" 

Спортско рекреативно 
удружење "Спортисимо 

Кидс" Нови Сад 400.000,00 за пројекат под називом: "Спортијада" 

Фудбалски клуб 
"Фрушкогорски партизан" Буковац 200.000,00 

за пројекат под називом: "развој и 
омасовљење спорта у Буковцу" 

Рекреативно спортски 
клуб "Play" Нови Сад 250.000,00 

за пројекат под називом: "Одбрани се, 
покрени се" 

Одбојкашки клуб "Клек 
Србијашуме" Клек 300.000,00 

за пројекат под називом: "Ја сам мали 
одбојкаш" 



Фудбалски клуб 
"Меридиана" Нови Сад 400.000,00 

за пројекат под називом: "Афирмација и 
унапређење фудбала код школске деце" 

Фудбалски клуб 
"Меридиана" Нови Сад 400.000,00 

за пројекат под називом: "Фудбалски турнир 
средњих школа "Видовдански сусрети" 

Теквондо клуб "Сирмиум" 
Сремска 
Митровица 100.000,00 

за пројекат под називом: "Развој и 
унапређење теквондо спорта код деце и 
младих" 

Удружење спортских 
риболоваца 

"Карађорђево" 

Банатско 
Карађорђев
о 300.000,00 

за пројекат под називом: "Едукација деце у 
спортском риболову" 

Спортско друштво 
"Нафтагас" Елемир 300.000,00 

за пројекат под називом: "Сто година 
фудбала у Елемиру 1921-2021" 

Мото крос клуб 
"Сагмајстер тим" Суботица 500.000,00 

за пројекат под називом: "Учешће Габора 
Сагмајстера на Дакар релију" 

Клуб америчког фудбала 
"Дивљи пси" Нови Сад 400.000,00 

за пројекат под називом: "Амерички фудбала 
у функцији подизања физичке културе деце и 
омладине" 

Спортски савез Житиште Житиште 200.000,00      
за пројекат под називом: "Рекреативне игре 
грађана и грађанки општине Житиште - РИО 
2021" 

Женски кошаркашки клуб 
"Војводина 021" 

Нови Сад 250.000,00      
за пројекат под називом: "Од школице 
женске кошарке до кошаркашких принцеза" 

Веслачки клуб "Бегеј 
1883" 

Зрењанин 400.000,00      
за пројекат под називом: "Школа веслања у 
школа" 

Стонотениски клуб 
"Челарево" 

Челарево 200.000,00      
за пројекат под називом: "Очување традиције 
стоног тениса у Челареву" 

Спортско рекреативно 
удруженје "Аполон" 

Надаљ 200.000,00      
за пројекат под називом: "Спортом против 
гојазности" 

Шаховски клуб "Словен" Рума 120.000,00      
за пројекат под називом: "Учешће Андреја 
Љепића члана овог клуба на ЕП за кадете у 
шаху у Турској" 

Рукометни клуб 
"Војводина" 

Нови Сад 500.000,00      
за пројекат под називом: "Турнир младих 
шампиона и семинар за тренере млађих 
категорија" 

Рукометни клуб 
"Јединство" 

Нови Бечеј 300.000,00      
за пројекат под називом: "Школа рукомета и 
рукометни камп - Handball friends" 

Бокс клуб "Пагонис Про" Нови Сад 400.000,00      
за пројекат под називом: "Бесплатни 
тренинзи бокса за децу" 

Клуб борилачких 
спортова "Пагонис" 

Нови Сад 400.000,00      
за пројекат под називом: "Бесплатни 
тренинзи самоодбране за девојке" 

Спортско фитнес 
удружење "Кардиo 

ритам" 
Рума 300.000,00      

за пројекат под називом: "Спорт за све" 

Женско фудбалско 
удружење Рума 

Рума 200.000,00      
за пројекат под називом: "Афирмација 
женског фудбала на територији Општине 
Рума" 

Спортски клуб за децу и 
омладину "Хенди спорт" 

Зрењанин 200.000,00      
за пројекат под називом: "Националне игре 
Специјалне олимпијаде Србије" 

Савез спортова општине 
Инђија 

Инђија 200.000,00      
за пројекат под називом: "Набавка спортских 
реквизита и опреме за кошарку - отворен 
терен у Бешки" 



Удружење спортских 
риболоваца "Златица" 

Чока 75.000,00      
за пројекат под називом: "КУП Јамурина 2021 
Чока кошарку - отворен терен у Бешки" 

Кајакашки и рекреациони 
клуб "Тисин цвет" 

Сента 125.000,00      
за пројекат под називом: "Мини кајак школа 
2021 терен у Бешки" 

Женски боксерски клуб 
"Шајкаши" 

Жабаљ 50.000,00      
за пројекат под називом: "Набавка опреме и 
припреме у олимп. боксу" 

Фудбалски клуб 
"Виноградар" 

Хајдуково 75.000,00      
за пројекат под називом: "Школа фудбала 
2021" 

Одбојкашки клуб 
"Ботафого" 

Ветерник 200.000,00      
за пројекат под називом: "Организација 
турнира у мушкој одбојци за млађе 
категорије" 

Женски одбојкашки клуб 
"Нови Сад" 

Нови Сад 300.000,00      
за пројекат под називом: "Организација 
турнира у женској одбојци за млађе 
категорије" 

Стонотениски клуб 
"Чарнојевић" 

Руско село 100.000,00      
за пројекат под називом: "Афирмација спорта 
у Руском селу" 

Стонотениски клуб 
"Кањижа" 

Кањижа 100.000,00      
за пројекат под називом: "Млади са млађима 
и искусни са искуснијима" 

Фудбалски клуб 
"Бистрица 05" 

Нови Сад 200.000,00      
за пројекат под називом: "Бесплатна школа 
фудбала за време школског распуста" 

Шах клуб "Нафтагас" Елемир 200.000,00      за пројекат под називом: "Школа шаха 2021" 

Удружење спорта за све 
"ОЛЕЕ" 

Нови Сад 100.000,00      
за пројекат под називом: "Супер кварт" 

Удружење за спортску 
рекреацију радника 
покрајинских органа 

управе 

Нови Сад 300.000,00      
за пројекат под називом: "Здрав радник - 
добар радник" 

Фудбалски клуб "Славија" Пивнице 70.000,00      
за пројекат под називом: "Дечји турниири 
клуба у 2021. години" 

Спортско кошаркашко 
удружење "3х3 Нови Сад" 

Нови Сад 

250.000,00      

Конкурс за финансирање пројеката посебног 
програма којим се доприноси развоју спорта 
у АП Војводини, за пројекат под називом: 
"Кошаркашко 3х3 такмичење БЛОК ОПЕН" 

Кошаркашки клуб "Кадет" Нови Сад 

130.000,00      

Конкурс за финансирање пројеката посебног 
програма којим се доприноси развоју спорта 
у АП Војводини, за пројекат под називом: 
"Тренингом и такмичењем од пионира до 
звезда" 

Шаховски клуб "Југовић" Каћ 

200.000,00      

Конкурс за финансирање пројеката посебног 
програма којим се доприноси развоју спорта 
у АП Војводини, за пројекат под називом: 
"Унапређење спорта деце и младих" 

Фудбалски клуб 
"Србобран" 

Србобран 

600.000,00      

Конкурс за финансирање пројеката посебног 
програма којим се доприноси развоју спорта 
у АП Војводини, за пројекат под називом: 
"Постављање семафора на стадиону овог 
клуба" 

Пливачки клуб 
"Војводина" 

Нови Сад 

500.000,00      

Конкурс за финансирање пројеката посебног 
програма којим се доприноси развоју спорта 
у АП Војводини, за пројекат под називом: 
"Развој и унапређење врхунског спорта" 



Фудбалски клуб "Слога" Темерин 

200.000,00      

Конкурс за финансирање пројеката посебног 
програма којим се доприноси развоју спорта 
у АП Војводини, за пројекат под називом: 
"Набавка спортске опреме и реквизита" 

Џудо и самбо клуб 
"Борац" 

Нови Сад 

200.000,00      

Конкурс за финансирање пројеката посебног 
програма којим се доприноси развоју спорта 
у АП Војводини, за пројекат под називом: 
"Предолимпијски камп Марице Перишић" 

Спортско удружење 
"Здравко Спортанко" 

Нови Сад 

200.000,00      

Конкурс за финансирање пројеката посебног 
програма којим се доприноси развоју спорта 
у АП Војводини, за пројекат под називом: 
"Супер кварт" 

Стонотениски клуб 
"Спартак" 

Суботица 

200.000,00      

Конкурс за финансирање пројеката посебног 
програма којим се доприноси развоју спорта 
у АП Војводини, за пројекат под називом: 
"Организација 3. Меморијалног турнира Лука 
Андрашић - стонотениски турнир за особе са 
инвелидитетом" 

Фрушкогорски клуб 
"Фрушкогорац" 

Сремска 
Каменица 

200.000,00      

Конкурс за финансирање пројеката посебног 
програма којим се доприноси развоју спорта 
у АП Војводини, за пројекат под називом: 
"Мала школа великог фудбала у СР. 
Каменици" 

Удружење спорта за све 
општине Сента 

Сента 

100.000,00      

Конкурс за финансирање пројеката посебног 
програма којим се доприноси развоју спорта 
у АП Војводини, за пројекат под називом: 
"Укључи се у игру на обалама река и језера" 

Фудблски клуб 
"Петроварадин" 

Петроварад
ин 

125.000,00      

Конкурс за финансирање пројеката посебног 
програма којим се доприноси развоју спорта 
у АП Војводини, за пројекат под називом: 
"Можемо више" 

 УКУПНО: 20.000.000,00  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАМ 1301 – Развој система спорта 

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

4819 - Дотације осталим непрофитним институцијама 

 

Конкурс за финансирање посебног програма са циљем афирмације жена у спорту 
Једриличарски клуб 

Палић Палић 50.000,00 
за пројекат под називом: "Набавка 
једриличарске опреме" 

Стонотениски клуб "Чока" Чока 60.000,00 за пројекат под називом: "Хоћу и могу 2021" 

Пливачки клуб "Сремска 
Митровица" 

Сремска 
Митровица 100.000,00 

за пројекат под називом: "Формирање и 
развој селекције девојчице" 

Кошаркашки клуб 
"Новосадска ЖКА" Нови Сад 50.000,00 

за пројекат под називом: "Набавка 
прилагођене и персонализоване опреме" 

Клизачки клуб 
"Војводина" Нови Сад 50.000,00 за пројекат под називом: "Набавка опреме" 

Кајакашки и рекреативни 
клуб "Тисин цвет" Сента 40.000,00 

за пројекат под називом: "Стварање 
критеријума током припреме женске 
кајакашке репрезентације Србије" 

Пливачки клуб 
"Војводина" Нови Сад 120.000,00 

за пројекат под називом: "Набавка 
такмичарксе опреме и спортских реквизита" 

Одбојкашки клуб 
"Херцеговина" 

Равни 
Тополовац 65.000,00 

за пројекат под називом: "Одбојка за све 
узрасте" 

Спортско кошаркашко 
удружење "И ти си неко" Кисач 70.000,00 

за пројекат под називом: "Набавка спортске 
опреме" 

Стреличарско удруженје 
"Аполо" Кикинда 70.000,00 

за пројекат под називом: "Набавка спортске 
опреме" 

Спортско рекреативно 
удружење "Sportisimo 

kids" Нови Сад 100.000,00 
за пројекат под називом: "Одбојкашки 
прецизно" 

Стонотениски клуб 
"Кањижа" Кањижа 50.000,00 

за пројекат под називом: "Корак по корак до 
врха" 

Одбојкашки клуб 
"Либеро" 

Бачко 
Градиште 70.000,00 

за пројекат под називом: "Одбојка у сеоским 
срединама" 

Спортско удруженје "Кика 
0230" Кикинда 80.000,00 

за пројекат под називом: "Набавка 
такмичарске опреме" 

Стонотениски клуб "Нови 
Сад" Нови Сад 80.000,00 

за пројекат под називом: "Набавка 
такмичарске опреме" 



Одбојкашки клуб "Dunav 
volley" Нови Сад 80.000,00 

за пројекат под називом: "Набавка 
такмичарске опреме" 

Клуб одбојке на песку 
"Štrand volley" Нови Сад 80.000,00 

за пројекат под називом: "Набавка спортске 
опреме" 

Кошаркашки клуб 
"Челарево" Челарево 60.000,00 

за пројекат под називом: "Набавка 
такмичарске опреме" 

Стрељачка дружина 
"Нови Сад 1790" Нови Сад 70.000,00 

за пројекат под називом: "Стручњакиње у 
стрељаштву" 

Стонотениски клуб 
"Челарево" Челарево 40.000,00 за пројекат под називом: "Куповина опреме" 

Рукометни клуб "Лаки" Црвенка 50.000,00 за пројекат под називом: "Спортска опреме" 

Удружење за спортску 
рекреацију "Про аква 

021" Нови Сад 50.000,00 
за пројекат под називом: "Вежбањем до 
здравља" 

Спортско удружење за 
џудо спорт "НС 021" Нови Сад 50.000,00 

за пројекат под називом: "Набавка 
такмичарске опреме" 

Џудо и џим клуб "Џунс" Нови Сад 50.000,00 
за пројекат под називом: "Набавка 
такмичарске опреме" 

Рукометни клуб "Сента" Сента 50.000,00 
за пројекат под називом: "Набавка спортске 
опреме" 

Женски одбојкашки клуб 
"Житиште" Житиште 65.000,00 

за пројекат под називом: "Набавка спортске 
опреме" 

Стонотениски клуб 
"Домбош" Мали Иђош 50.000,00 

за пројекат под називом: "Опремање 
спортискиња" 

Стонотениски клуб 
"Вршац" Вршац 50.000,00 

за пројекат под називом: "Наставак 
промоције женског стоног тениса" 

Женски одбојкашки клуб 
"Суботица" Суботица 50.000,00 

за пројекат под називом: "Набавка 
такмичарске опреме" 

Карате клуб "Пантер 
2011" Будисава 50.000,00 

за пројекат под називом: "Рекреативна група 
за жене" 

Стонотениски клуб 
"Милетић" 

Српски 
Милетић 40.000,00 

за пројекат под називом: "Развијање женског 
стонотениског спорта" 

Атлетски клуб "Борац" Нови Сад 70.000,00 за пројекат под називом: "Бави се атлетиком" 

Женски кошаркашки клуб 
"Пролетер" Нови Сад 50.000,00 

за пројекат под називом: "Такмичарска 
опрема" 

Коњички клуб "Граничар" Нови Сад 70.000,00 
за пројекат под називом: "Набавка 
такмичарске опреме" 

Атлетско спортско 
удружење "Борац Футог" Нови Сад 50.000,00 

за пројекат под називом: "Постани и ти 
атлетичарка" 

Женски рукометни клуб 
"Халас Јожеф" Ада 40.000,00 

за пројекат под називом: "Набавка 
такмичарске опреме" 

Женски фудбалски клуб 
"Москва" Нови Сад 50.000,00 

за пројекат под називом: "Побољшање 
услова" 

Кајак клуб "Сомбор" Сомбор 70.000,00 
за пројекат под називом: "Набавка спортске 
опреме" 

Одбојкашки клуб "ФОК" Нови Сад 50.000,00 
за пројекат под називом: "Одбојкашице за 
први тим" 

Одбојкашки клуб 
"Младост 1979" Инђија 50.000,00 

за пројекат под називом: "Квалитет за 
будућност" 

Рукометни клуб "Лехел" Мужља 50.000,00 
за пројекат под називом: "Набавка комплетне 
спортске опреме и реквизита" 



Одбојкашки клуб "Чока" Чока 50.000,00 
за пројекат под називом: "Набавка спортске 
опреме" 

Рукометни клуб 
"Петроварадин" 

Петроварад
ин 50.000,00 

за пројекат под називом: "Са новом опремом 
још јачи и бољи" 

Стонотениски клуб 
"Торнадо" Михајлово 40.000,00 

за пројекат под називом: "Подстицај 
остваривања врхунских резултата" 

Спортском удружењу за 
фитнес и рекреацију 

"Мирјана Јовић фитнес 
студио" Рума 50.000,00 

за пројекат под називом: "Опрема за 
рекреативке" 

Хокеј клуб "Војводина" Нови Сад 80.000,00 
за пројекат под називом: "Набавка спортске 
опреме" 

Сенћански атлетски клуб 
"Сента" Сента 50.000,00 

за пројекат под називом: "Афирмација 
бацачица копља" 

Стонотениски клуб 
"Рапид" Николинци 40.000,00 

за пројекат под називом: "Оспособљавање 
младе спортискиње" 

Женски рукометни клуб 
"Срем" 

Сремска 
Митровица 50.000,00 

за пројекат под називом: "Набавка 
такмичарске опреме" 

Спортско рекреативно 
удружење "Спортисимо 

фит" Нови Сад 100.000,00 за пројекат под називом: "Нежно, а јако" 

Тенис клуб "Душан 
Аћимовић" Футог 60.000,00 

за пројекат под називом: "Тенисом до бољих 
антропомоторошких способности" 

Ватерполо клуб "Сента" Сента 40.000,00 
за пројекат под називом: "Набавка 
такмичарске опреме" 

Спортско удружење 
академија фудбала "Воша 

АС" Нови Сад 70.000,00 
за пројекат под називом: "Набавка 
такмичарске опреме" 

Боксерски клуб 
"Војводина" Нови Сад 60.000,00 

за пројекат под називом: "Развој женског 
бокса" 

Женски одбојкашки клуб 
"Волфланд" Каравуково 70.000,00 

за пројекат под називом: "Обнављање 
такмичарске спортске опреме" 

Бициклистички клуб 
"Нови Сад" Нови Сад 90.000,00 

за пројекат под називом: "Набавка опреме за 
Јовану Црногорац" 

Куглашки клуб "Сента" Сента 40.000,00 
за пројекат под називом: "Опремање женског 
куглашког клуба" 

Женски фудбалски клуб 
"Спартак" Суботица 100.000,00 

за пројекат под називом: "Набавка 
такмичарске опреме" 

Удружење спортских 
риболоваца "Сомбор" Сомбор 50.000,00 

за пројекат под називом: "Опрема за 
такмичарке" 

Фудбалски клуб 
"Напредак" Попинци 50.000,00 

за пројекат под називом: "Омладински 
женски фк" 

Спортски стонотениски 
клуб "Панонија" Нови Сад 70.000,00 

за пројекат под називом: "Обезбеђивање 
услова за постизање врхунских резултата" 

Стонотениски клуб 
"Чарнојевић" Руско Село 60.000,00 

за пројекат под називом: "Куповина спортске 
опреме" 

Боди билдинг и фитнес 
клуб "Олимп" Нови Сад 50.000,00 

за пројекат под називом: "Набавка спортске 
опреме" 

Друштво спорта за све 
"Арена НС" Нови Сад 50.000,00 

за пројекат под називом: "Тренирајте 
заједно" 

Спортско рекреативно 
удружење "Респект" Нови Сад 90.000,00 

за пројекат под називом: "Индивидуални рад 
са талентованим девојчицама" 



Женско рукометно 
удружење "Тријумф" Србобран 50.000,00 

за пројекат под називом: "Набавка 
такмичарске опреме" 

 УКУПНО: 4.000.000,00  

 

 

 

 

 


