
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, татами подлоге и др.) 

ОШ "Васа Живковић" Панчево 924.000,00 

за пројекат под називом: "Санација 
дотрајалих паркета у фискултурној сали 
школе" (хобловање, 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 "Никола 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 1.120.963,84 

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, 
фудбалски 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 
инфраструктурних услова за развој кајакашког 
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: 
"Електроенергетска 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, постављање 
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 фудбаласког 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 
отвореном 2021" у спортском комплексу 
Дворске баште (бетонирање, постављање 
тартана, постављање 3 мултифункционалне 
справе за теретану на отвореном 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, семафори, 
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.) 



Град Суботица Суботица 4.410.740,00 

за пројекат под називом: "Реконструкција 
тенис хале ТК Спартак", Суботица (замена 
портала у хали шестокоморним 
термопрофилном конструкцијом, 
застакљивање трослојним термопан стаклом, 
ради постизања енергетске ефикасности 
објекта и др.) 

Град Суботица Суботица 3.255.336,00 

за пројекат под називом: "Инвестиционо 
одржавање терена за кошарку у Љутову" 
(терен димензије 22/12 метара, демонтажа 
постојећих елемената, постављање 
ивичњака, дробљеног камена, асфалтирање, 
постављање мултифункционалне подлоге, 
монтажа нових комплетних кошева, 
обележавање терена и др.) 

Град Сомбор - 
Спортски центар 

"Соко" Сомбор 3.000.000,00 

за пројекат под називом: "Набавка и монтажа 
мултифункционалне подлоге за отворене 
терене са пратећом опремом" (терен 
димензије 40/21м, постављање 
мултифункционалне подлоге, монтажа нових 
голова, заштитне мреже иза голова, 
обележавање рукометног терена, набавка 
клупа са кровом и боком за резервне играче 
и др.) 

Општина Стара 
Пазова Стара Пазова 3.549.024,00 

за пројекат под називом: "Санација спортског 
терена у Голубинцима" (терен димензија 
32/19м, чишћење подлоге, постављање 
мултифункционалне спортске подлоге, 
постављање кош табле са зглобним обручем 
и мрежицом, шмирглање и бојење постојеће 
кошаркашке конструкције, обележавање 
терена и санирање клупа за резервне играче 
и др.) 

Општина Нови 
Кнежевац 

Нови 
Кнежевац 2.500.000,00 

за пројекат под називом: "Унапређење 
инфраструктурних услова за развој спорта у 
школи у банатском Аранђелову у основној 
школи "Јован Јовановић Змај" (замена 
санитарије, инсталације, керамике, столарије 
у тоалету и свлачионицама, замена 
ламперије у фискултурној сали, постављање 
заштитних решетака на прозорима сале, 
поправка оштећеног паркета и др.) 

Општина Мали 
Иђош Мали Иђош 2.953.440,00 

за пројекат под називом: "Санација мини пич 
терена у Ловћенцу" (замена вештачке траве 
са кварцом  и гуменим гранулатом и замена и 
санирање дотрајалих елемената ограде 
спортског терена димензије 18/33м и др.) 

ОШ "Младост" Вршац 2.600.000,00 

за пројекат под називом: "Замена паркета у 
фисклутурној сали" (замена старе 
подконструкције и паркета новом 
подконструцијом и новим паркетом и др.) 



Општина Шид Шид 2.642.112,00 

за пројекат под називом: 
"Мултифункционални кошаркашки терен у 
Шиду" (чишћење постојеће подлоге, 
постављање нове мултифункционалне 
подлоге, постављање нових зглобних кошева, 
исцртавање терена, терен димензије 30/15м 
и др.) 

Општина Опово Опово 2.500.000,00 

за пројекат под називом: "Изградња мини 
шич терена у Сефкерину" (изградња 
вишенаменског спортскох терена димензија 
16/32м, са оградом од челичних стубова и 
дрвених панела висине 1м и заштитном 
мрежом до 4м, са темељним зидом и 
капијама, терен покривен вештачком травом 
са свим потребним подслојевима, опремљен 
головима и др.) 

Општина Житиште Житиште 2.932.611,00 

за пројекат под називом: "Инвестиционо 
одржавање и опремање терена у основној 
школи "Ђура Јакшић" у Банатском Двору 
(чишћење подлоге, постављање 
мултифункционалне спортске подлоге на 
кошаркашком терену, постављање нових 
кошева и обележавање терена, терен 
димензије 28.7/15.7м и др.) 

Општина Апатин Апатин 1.531.693,00 

за пројекат под називом: "Инвестиционо 
одржавање кошаркашког терена на 
отвореном "блок 112"" (чишћење подлоге, 
постављање мултифункционалне спортске 
подлоге, постављање кош табле са зглобним 
обручем и мрежицом, шмирглање и бојење 
постојеће кошаркашке конструкције, 
обележавање терена и др.) 

Град Панчево Панчево 3.645.080,00 

за пројекат под називом: "Опремање 
кошаркашког терена у СРЦ Младост" (терен 
димензије 29,5/18м, чишћење подлоге, 
санирање потојеће асфалтне подлоге 
сечењем, рушењем и новим асфалтирањем 
оштећених површина, израда новог слоја 
асфалта по целој површини терена д4=цм, 
постављање мултифункционалне спортске 
подлоге, монтажа нових кошаркашких табли 
са зглобним обручем, шмирглање и бојење 
постојеће кошаркашке конструкције, 
обележавање терена и др.) 

ОШ "Ђура Јакшић" Павлиш 399.500,00 

за пројекат под називом: "Спашавање 
паркета у сали" (хобловање и лакирање 
паркета са претходном поправком и заменом 
оштећених делова, фуговање и обележавање 
терена површине 370м2 и др.) 

ОШ "Петар Кочић" Темерин 5.000.000,00 

за пројекат под називом: "Подополагачки 
радови у спортској хали" (делимична замена 
паркета, замена подконструкције, хидро и 



термоизолације у спортској сали површине 
1280м2 и др.) 

Установа за спортску 
и културну 

активност омладине 
Бечеја "Ђорђе 
Предин - Баџа" Бечеј 1.256.784,00 

за пројекат под називом: "Санација малог 
беби спољашњег базена" (уклањање 
постојећих слојева, репрофилације шкољке и 
ванаца базена, израда слоја за пад, обрада 
продора , израда хидроизолације, монтажа 
рубног камена, постављање противклизних 
плочица, нове мердевине и преливне 
решетке и др.) 

Општина Врбас Врбас 2.323.680,00 

за пројекат под називом: "Опремање 
кошаркашког терена у спортском центру 
Змајево" (терен димензија 25/16м, чишћење 
подлоге, постављање мултифункционалне 
спортске подлоге, постављање новог рама и 
кош табле са зглобним обручем и мрежицом, 
шмирглање и бојење посојеће кошаркашке 
конструкције, обележавање терена и др.) 

Град Зрењанин Зрењанин 2.000.000,00 

за пројекат под називом: "Санација 
кошаркашког терена на отвореном" (терен 
димензија 28,2/15.6м, чишћење подлоге, 
постављање мултифункционалне спортске 
подлоге, постављање кош табле са зглобним 
обручем и мрежицом, шмирглање и бојење 
постојеће кошаркашке конструкције, 
обележавање терена и др.) 

Град Нови Сад Нови Сад 3.500.000,00 

за пројекат под називом: "Опремање 
спортских објеката у МЗ Југовићево" 
(опремање 2 терена, бетонски сто за стони 
тенис, сто за шах, сто за "човече не љути се", 
мултифункционалне справе, "бенч" клупе, 
клупе, корпе за отпатке и др.) 

 УКУПНО:   142.368.624,84   

 

 

 


