
ПРОГРАМ 1303 – Развој спортске инфраструктуре 

Програмска активност 13031001 – Одржавање и опремање спортских објеката,  

                                                                  фискултурних сала и тренажних центара 

 

4631 – Текући трансфери осталим нивоима власти 

Конкурс за финансирање посебног програма - пројекта изградње, одржавања и опремања 
спортских објеката у АП Војводини - за финансирање 

ОШ "др Ђорђе 
Натошевић" 

Нови 
Сланкамен 239.006,00 

за пројекат под називом: "Школска спортска 
инфраструктура - опремање објекта 
спортским реквизитима" (струњаче, колица 
за струњаче, грбаче, координационе 
мердевине, зидни висиномер, вага са 
висиномером и др.) 

Основна и средња школа 
"Жарко Зрењанин" Суботица 157.980,00 

за пројекат под називом: "Балансни диск-
морски свет" (опрема за сензорну собу за 
реализацију психомоторичних вежби деце са 
посебним потребама и др) 

Висока школа струковних 
студија за образовање 
васпитача и тренера у 

Суботици Суботица 124.400,00 

за пројекат под називом: "Опрема за 
фискултурну салу (лопте, ваздушни 
балансери, шипке са осигурачима, 
медицинке, татми подлоге и др.) 

ОШ "Васа Живковић" Панчево 924.000,00 

за пројекат под називом: "Санација 
дотрајалих паркета у фискултурној сали 
школе" (хобловањње, лакирање паркета и 
исцртавање линија терена и др.) 

ОШ "Братство- јединство" Панчево 473.202,00 

за пројекат под називом: "Одржавање 
паркета у фискултурној сали" (хобловање, 
попуњавање фуга, лакирање паркета и др.) 

Средња школа "Вук 
Караџић" Сечањ 73.653,00 

за пројекат под називом: "Опремање 
тениских терена" (набавка рекета за тенис, 
лоптица и корпе за лоптице и др.) 

 УКУПНО: 1.992.241,00  

 

4632 - Капитални трансфери осталим нивоима власти  

Конкурс за финансирање посебног програма - пројекта изградње, одржавања и опремања 
спортских објеката у АП Војводини - за финансирање 

ОШ "Никол Тесла" Нови Бановци 2.458.848,00 

за пројекат под називом: "Опремање 
фискултурне сале кошевима(набавка 6 
кошева - 2 помоћна фиксна, 2 помична бочна 
и 2 главна са елетроподизниом 
конструкцијом, заштитне мреже за позоре и 
др.) 



Град Кикинда Кикинда 993.600,00 

за пројекат под називом: "Опремање 
спортског објекта - ОФК Кикинда 1909 
(поставка и монтажа 920 седишта на бетонску 
подлогу источне трибине градског стадиона)" 

Општина Инђија Инђија 2.972.550,00 

за пројекат под називом: "Санација отвореног 
спортског терена у центру Инђије" 
(пресвлачење терена, уређење бетонске 
трбине, постављање ограде, набавка 2 
кошаркашке конструкције, голова за рукомет 
и др)" 

Општина Србобран Србобран 1.121.139,00 

за пројекат под називом: "Санација 
кошаркашког терена" (монтажа 
мултифункционалне спортске подлоге на 
постојећој бетонској подлози кошаркашког 
терена, исцртавање терена, зглобни кошеви 
и др.) 

Општина Житиште Житиште 1.704.476,00 

за пројекат под називом: "Реконструкција 
објекта за спорт и физичку културу - трибина, 
фудбласки стадион Банатско Карађорђево 
(ојачавање темеља, изградњу надстрешнице 
за трибине од челичне конструкције и 
трапезастог лима и др.) 

Општина Нови 
Кнежевац 

Нови 
Кнежевац 3.000.000,00 

за пројекат под називом: "Унапређење 
инфрструктурних услова за развој 
кајакакашког спорта на Тиси у Новом 
кнежевцу - 2. фаза - радови на објекту за 
тренинг у затвореном и складиштење опреме 
парцела бр. 2548, К.о. Нови Кнежевац 

Град Сомбор Сомбор 8.386.320,00 

за финансирање пројекта: "Електроенетгетска 
инсталација - адаптација осветљења у 
Градској хали "Мостонга" Спортског центра 
"Соко" у Сомбору" 

Град Сремска 
Митровица 

Сремска 
Митровица 4.000.000,00 

за пројекат под називом: "Инвестиционо 
одржавање и опремање отвореног спортског 
терена "Партизан" у Сремској Митровици 
(санирање оштећења постојећег асфалта са 
припремом подлоге, машинско асфалтирање 
новим асфалтом, поставање 
мултифункционалне спортске подлоге, 
постављање нових) 

Општина Кула Кула 3.000.000,00 

за пројекат под називом: "Опремање 
кошаркашког терена на парцели КП 1254/96" 
(чишћење подлоге, монтажа нове 
мултифункционалне подлоге, обележавање 
терена, постављање нових кошаркашких 
табли, санирање постојеће конструкције 
кошева и др.) 

Град Нови Сад Нови Сад 8.323.449,00 

за пројекат под називом: „Опремање 
спортских терена на територији Града Новог 
Сада“ на локацијама : ул. Бошка Бухе, парц. 
Бр. 3553 К.о. Нови сад II и Бул. Јаше Томића, 
парц. Бр. 4942 К.о. Нови Сад I (постављање 



мултифункционалне подлоге и обележавање 
два терена за кошарку и рукомет, уређење 
постојећих кошева и набавка бетонског стола 
за стони тенис и голова са мрежама)  

Град Нови Сад Нови Сад 45.000.000,00 

за пројекат под називом: „Опремање 
фудбалског терена при Фудбалском центру 
"Вујадин Бошков" Ветерник у складу са 
спецификацијом трошкова из поднетог 
предлога пројекта" 

Општина Бечеј Бечеј 600.000,00 

за пројекат под називом: "Опремање 
семафором отвореног фудбласког терена са 
вештачком травом" (набавка и постављање 
семафора на носач, са свим потребним 
пратећим радњама и др.) 

Општина Сремски 
Карловци 

Сремски 
Карловци 1.936.500,00 

за пројекат под називом: "Теретана на 
отвреном 2021" у спортском комлепксу 
Дворске баште (бетонирање, постављање 
тартана, постављање 3 мултифункционалне 
справе за теретану на отвреном и др.)) 

Општина Бачки 
Петровац 

Бачки 
Петровац 1.845.731,00 

за пројекат под називом: "Опремање 
школске сале у Кулпину", основне школе "Јан 
Амос Коменски", (голови, кошеви, самфори, 
гимнастичке справе, греде, одскочне даске, 
струњаче, шведски сандук, лопте, мреже, 
чуњеви, вијаче и др.) 

Општина Оџави Оџаци 1.989.515,00 

за пројекат под називом: "Санација 
кошаркашког терена "Торпедо" (чишћење 
терена, постављање нове 
мултифункционалне подлоге, монтажа нових 
кошаркашких табли и обруча, санирање 
постојеће конструкције кошева, 
обележавање терена и др.) 

Град Зрењанин Зрењанин 2.000.000,00 

за пројекат под називом: "Санација 
кошаркашког терена на отвореном", 
(чишћење и припрема терена, монтажа нове 
мултифункционалне подлоге, постављање 
кошаркашке конструкције коша, 
обележавање терена и набавка клупе за 
резервне играче и др.) 

ОШ "Људовит Штур" Кисач 235.200,00 

за пројекат под називом: "Опремање 
фискултурне сале са мултифункционалним 
семафором (набавка и монтажа 
мултифункционалног семафора 200/100 цм и 
др.) 

ЈП "СПЕНС" Нови Сад 2.801.472,00 

за пројекат под називом: "Санација 
кошаркашког терена СЦ Сајмиште" (набавка и 
монтажа мултифункционалне спортске 
подлоге на припремљеној равној и тврдој 
подлози, обележавање линија кошаркашког 
терена и др.) 

 УКУПНО:   92.368.800,00   

 


