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У В О Д 
 

Законом о спорту ("Сл. гласник РС", бр. 10/2016), као и Стратегијом развоја спорта у РС за 
период 2014-2018 ("Сл. гласник РС", бр. 1/2015), утврђено је да најзначајнији материјални ресурс 
система спорта представљају спортски објекти. Они својом  структуром, планираном наменом и 
функционалним статусом одређују, у великој мери, планско-програмску оријентацију код израде 
спортских програма на свим нивоима организовања. Међу спортским објектима посебно место 
заузимају спортски центри као грађевински комплекси који, пружањем услуга на тржишту, 
омогућавају да се обезбеде услови за бављење различитим модалитетима спортских активности 
(спортско образовање, такмичарски спорт, рекреативни спорт, школски спорт) и за различите 
категорије корисника (деца, омладина, одрасли, особе са посебним потребама). 

 
Пројекат је назван eObjekti и имплементиран је у оквиру постојећег информационог 

система eSavezi који је успостављен и у употреби је од 2010. године. Израда базе података 
спортских центара у АП Војводини је само прва фаза пројекта израде и евиденције базе података 
свих спортских објеката у АП Војводини због сложености задатка. Поред основних података о 
спортском центру у бази се такође налазе и подаци о инфраструктури, опремљености спортским 
справама и реквизитима, отвореним и затвореним теренима.  

 
Главни задатак овог пројекта јесте израда јединствене базе података спортских објеката у 

АП Војводини (сви подаци су смештени на једном месту, могу да се претражују по свим 
критеријумима и могу да се извозе у стандардне типове датотека: Word, Excel, HTML, PDF, XML, 
…). Поред текстуалних података у оквиру овог система је потребно инсталирати и један систем за 
управљање мултимедијалним садржајима (слике, видео, звук, ...). Као крајњи циљ овог пројекта 
очекује се израда тзв. „Спортске мапе Војводине“, која ће бити интерактивна и доступна путем 
интернет портала крајњим корисницима. 

 
Циљ информације је да прикаже ток реализације пројекта eObjekti, и то њене прве фазе 

која се састоји у изради јединствене базе података спортских центара у АП Војводини. Ова фаза се 
састојала од израде саме електронске базе и  прикупљања података о спортским центрима. У 
даљем развоју пројекта у ову базу  ће се поред спортских центара, уносити и подаци о свим 
спортским објектима у Покрајини. База ће бити израђена тако да се путем интернет портала  
мултимедијаланo, интерактивно, лако и брзо, пружи корисницима комплетна слика о спортским 
објектима и њиховим подацима. 
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З А К О Н С К И   О К В И Р 
 
 Правни оквир који регулише материју спортских објеката, као и надлежности Аутономне 
покрајине Војводине у овој области, представља Закон о спорту ("Сл. гласник РС", бр. 10/2016). 
 

У члановима од 145. до 155. Закон регулише материју спортских објеката, док у члановима 
од 134. до 136. утврђује надлежности Аутономне покрајине у области спорта.  

 
Спортски објекти у смислу Закона о спорту су уређене и опремљене површине и објекти 

намењени обављању спортских активности, који поред простора намењеног спортским 
активностима, има и пратећи простор (санитарни, гардеробни, спремишни, гледалишни и др.) и 
уграђену опрему (грађевинску и спортску). Чланом 134. Закона, утврђене су потребе и интереси 
Аутономне покрајине у области спорта, а тачком 1. дефинисана је изградња, опремање и 
одржавање спортских објеката којима се доприноси развоју спорта на територији Аутономне 
покрајине, односно обезбеђују услови за развој врхунског спорта на територији Аутономне 
покрајине (спортски објекти од значаја за Аутономну покрајину). С тим у вези чланом 135. 
наведено је да Аутономна покрајина утврђује спортске објекте од значаја за Аутономну покрајину. 
 

Управо стварање јединствене базе спортских објеката на територији Покрајине представља 
методолошки услов како за категоризацију спортских објеката и утврђивање објеката од интереса 
за АП Војводину, тако и за даље рационално и планско улагање и унапређење развоја у складу са 
чланом 168. Закона. 
 
 Покрајински секретаријат за спорт и омладину, Завод за спорт и медицину спорта РС и 
Покрајински завод за спорт и медицину спорта кроз активну сарадњу размењиваће постојеће 
податке и омогућиће логистичку подршку приликом евиденције спортских објеката у АП 
Војводини путем Националние евиденције (спортских објеката) Републике Србије. 

 
 

 
КРИТЕРИЈУМИ И МЕРИЛА ЗА КАТЕГОРИСАЊЕ СПОРТСКИХ ОБЈЕКАТА 

Критеријуми и мерила за категорисање спортских објеката на основу врсте спортских 
активности а утврђују се у односу на спортске гране у складу са Правилником о националној 
категоризацији спортских објеката („Службени гласник РС“, бр. 103/2013). Категорисање 
спортских објеката утврђују се на основу врсте спортских активности, техничких карактеристика 
објекта и нивоа такмичења за који спортски објекат испуњава услове, у складу са Законом о 
спорту.  

Према врсти простора у коме се обављају спортске активности објекти могу бити: 

1. Затворени спортски објекти  
2. Отворени спортски објекти 

 Након доношења акта којим ће се утврдити  начин и  категоризација спортских објеката у 
Републици Србији, утврдиће се објекти од интереса за АП Војводину,  у складу са чланом 135. ст. 
1. тач. 3. Закона о спорту. 
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МЕТОДОЛОШКИ ПРИСТУП У ПОСТУПКУ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОЈЕКТА eObjekti 

 
База података у оквиру пројекта eObjekti подразумева систематско и трајно прикупљање 

података, њихову анализу и употребу, ради доношења одлука заснованим на егзактним 
показатељима стања спортских објеката у свих 45 општина/градова у АП Војводини у којима 
постоје спортски центри. Прикупљеним подацима би се и прошириле понуде спортских центара 
директно покрајинским гранским савезима са територије АП Војводине, а индиректно и њиховим 
чланицама-клубовима да у складу са нормативима своје међународне федерације могле да користе 
капацитете спортских центара. У сваком моменту била би доступна комплетна информација о 
спортском објекту, смештајном капацитету, исхрани спортиста итд. 

Периодично анализирање и упоређивање резултата свих спортских центара представљање  
програма који могу бити модели за узор, примери добре праксе, њихова структурна размена 
искустава пружа могућност организацијама да стекну нова сазнања и унапреде свој рад и понуду.  
 
Носиоци реализације 

 
Покрајински секретаријат за спорт и омладину је успостављањем информационог система 

спорта у АП Војводини eSavezi (www.sportal.org.rs) започео процес израде јединствене 
електронске евиденције у спорту. Као крајњи резултат добили смо базе података свих спортских 
организација са територије АП Војводине на једном месту, базе података календара 
такмичења/активности покрајинских гранских савеза и друго. 

Информација о увођењу и унапређењу информационог система спорта у АП Војводини за 
период 2010-2012. године усвојена је на 77. седници Владе АП Војводине 10. априла 2013. године. 
Такође је једногласно и усвојена и на седници Одбора за образовање, науку, културу, омладину и 
спорт Скупштине АП Војводине 01. јула 2013. године. 

Након успешне реализације пројекта eSavezi Секретаријат је 2014. године започео пројекат 
израде базе података о спортским центрима у АП Војводини -eObjekti.  

У оквиру поменутог информационог система креирана је база података и апликација 
eObjekti. Сваком представнику локалне самоуправе креиран je кориснички налог у систему и 
отвара се могућност online попуњавање базе података. Такође је израђено корисничко упутство са 
сликама и реализована је детаљна обука на терену за сваког корисника система. Администратор 
система има приступ свим подацима и може у сваком тренутку да контролише унос података. 

Преглед попуњених табела 

Назив табеле Број-вредност 
СПОРТСКИ ЦЕНТРИ ОСНОВНИ ПОДАЦИ 21 
СПОРТСКИ ЦЕНТРИ ИНФРАСТРУКТУРА 21 
СПОРТСКИ ЦЕНТРИ ОТВОРЕНИ ТЕРЕНИ 69 

Укупна површина отворених терена (м2) 45.699,52 
СПОРТСКИ ЦЕНТРИ ЗАТВОРЕНИ ТЕРЕНИ 86 

Укупна површина затворених терена (м2) 28.630,66 
СПОРТСКИ ЦЕНТРИ ОТВОРЕНИ БАЗЕНИ 24 

Укупна површина отворених базена (м2) 11.493,44 
СПОРТСКИ ЦЕНТРИ ЗАТВОРЕНИ БАЗЕНИ 15 

Укупна површина затворених базена (м2) 5.527,65 
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Табела 1. Основне информације о спортским центрима у АП Војводини 

Рбр. НАЗИВ СПОРТСКОГ ЦЕНТРА ОПШТИНА Статус Основан Старост 

1 ЈП СРЦ "БАЧКА ТВРЂАВА" БАЧ Бач 
Јавно 
предузеће 2009 5 

2 ЈП СРЦ "ТИКВАРА" БАЧКА ПАЛАНКА 
Бачка 
Паланка 

Јавно 
предузеће  1991  23 

3 

УСТАНОВА ЗА СПОРТСКУ И КУЛТУРНУ 
АКТИВНОСТ ОМЛАДИНЕ БЕЧЕЈ 
"ЂОРЂЕ ПРЕДИН - БАЏА" Бечеј Установа 1988  26 

4 
ЈП "СПОРТСКО ПОСЛОВНИ ЦЕНТАР 
БЕОЧИН" Беочин 

Јавно 
предузеће 1998 16 

5 
УСТАНОВА "СПОРТСКИ ЦЕНТАР"  
ИНЂИЈА Инђија Установа 1993 21 

6 
"СПОРТСКИ ЦЕНТАР ЈЕЗЕРО" 
КИКИНДА Кикинда Установа 1993 21 

7 

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ПОСЛОВНО 
РЕКРЕАТИВНИ ЦЕНТАР РЕЛАX 
КОВАЧИЦА Ковачица 

Јавно 
предузеће 2008 6 

8 
"СПОРТСКИ ЦЕНТАР ЦРВЕНКА" 
ЦРВЕНКА Кула Установа 2005 9 

9 
"СПОРТСКИ РЕКРЕАТИВНИ ЦЕНТАР 
ЈЕДИНСТВО " НОВИ БЕЧЕЈ Нови Бечеј  Установа  1986  28 

10 
ЈП СПОРТСКИ И ПОСЛОВНИ ЦЕНТАР 
"ВОЈВОДИНА" НОВИ САД Нови Сад 

Јавно 
предузеће 1981 33 

11 
"СПОРТСКО ПОСЛОВНИ ЦЕНТАР 
ОЏАЦИ" ОЏАЦИ Оџаци Установа  2007  7 

12 

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА 
УРЕЂЕЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ 
СПОРТСКИХ ТЕРЕНЕ И ОБЈЕКАТА 
"МЛАДОСТ" ПАНЧЕВО Панчево 

Јавно 
предузеће  1991  23 

13 УСТАНОВА СПОРТСКИ ЦЕНТАР РУМА Рума Установа 1991  23 

14 
ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „СПОРТСКИ 
ЦЕНТАР ШИД“ ШИД Шид 

Јавно 
предузеће 1979 35 

15 

УСТАНОВА ЗА ФИЗИЧКУ КУЛТУРУ И 
СПОРТСКУ РЕКРЕАЦИЈУ „ПАРТИЗАН“ 
ШИД Шид Установа 1938 76 

16 
УСТАНОВА ЗА ФИЗИЧКУ КУЛТУРУ 
СПОРТСКИ ЦЕНТАР "СОКО" СОМБОР Сомбор Установа 2000 14 

17 
"ПОСЛОВНИ СПОРТСКИ ЦЕНТАР 
ПИНКИ" СРЕМСКА МИТРОВИЦА 

Сремска 
Митровица  Установа 1987 27 

18 
ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ 
"СТАДИОН" СУБОТИЦА Суботица 

Јавно 
предузеће 2004 10 

19 
ЦЕНТАР ЗА ФИЗИЧКУ КУЛТУРУ "ДРАГО 
ЈОВОВИЋ" ВРБАС Врбас Установа 1992 22 

20 ЦЕНТАР МИЛЛЕННИУМ АД ВРШАЦ Вршац 
 Акционарско 
друштво 2001 13 

21 
ЈАВНА УСТАНОВА "СПОРТСКИ 
ОБЈЕКТИ" ЗРЕЊАНИН Зрењанин Установа 2010 4 

 

 Све јединице локалне самоуправе на чијој територији постоје спортски центри су у 
потпуности евидентиране осим Новог Сада где евиденција није потпуна.  

 Просечна старост спортских центара је 21 година. Од 21 евидентираних центара њих 12 су 
јавне установе, 8 су јавна предузећа док је 1 акционарско друштво. Током свог постојања неки 
спортски центри су мењали статус из установе у јавно предузеће тако да су нека и раније 
основана. 
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Табела 2. Преглед броја терена и базена (отворени и затворени) у саставу спортских центара 

Рбр. НАЗИВ СПОРТСКОГ ЦЕНТРА Отворени 
терени 

Затворени 
терени 

Отворени 
базени 

Затворени 
базени 

1 ЈП СРЦ "БАЧКА ТВРЂАВА" БАЧ 1 4 0 0 

2 ЈП СРЦ "ТИКВАРА" БАЧКА ПАЛАНКА 6 10 0 0 

3 

УСТАНОВА ЗА СПОРТСКУ И КУЛТУРНУ 
АКТИВНОСТ ОМЛАДИНЕ БЕЧЕЈ 
"ЂОРЂЕ ПРЕДИН - БАЏА" 3 1 4 2 

4 
ЈП "СПОРТСКО ПОСЛОВНИ ЦЕНТАР 
БЕОЧИН" 0 10 0 0 

5 
УСТАНОВА "СПОРТСКИ ЦЕНТАР"  
ИНЂИЈА 1 1 1 0 

6 
"СПОРТСКИ ЦЕНТАР ЈЕЗЕРО" 
КИКИНДА 5 2 3 2 

7 

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ПОСЛОВНО 
РЕКРЕАТИВНИ ЦЕНТАР РЕЛАX 
КОВАЧИЦА 2 1 1 1 

8 
"СПОРТСКИ ЦЕНТАР ЦРВЕНКА" 
ЦРВЕНКА 1 2 0 0 

9 
"СПОРТСКИ РЕКРЕАТИВНИ ЦЕНТАР 
ЈЕДИНСТВО " НОВИ БЕЧЕЈ 0 2 0 0 

10 
ЈП СПОРТСКИ И ПОСЛОВНИ ЦЕНТАР 
"ВОЈВОДИНА" НОВИ САД 11 7 4 3 

11 
"СПОРТСКО ПОСЛОВНИ ЦЕНТАР 
ОЏАЦИ" ОЏАЦИ 1 5 1 0 

12 

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА 
УРЕЂЕЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ 
СПОРТСКИХ ТЕРЕНЕ И ОБЈЕКАТА 
"МЛАДОСТ" ПАНЧЕВО 10 4 1 2 

13 УСТАНОВА СПОРТСКИ ЦЕНТАР РУМА 0 7 0 0 

14 
ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „СПОРТСКИ 
ЦЕНТАР ШИД“ ШИД 0 1 0 0 

15 

УСТАНОВА ЗА ФИЗИЧКУ КУЛТУРУ И 
СПОРТСКУ РЕКРЕАЦИЈУ „ПАРТИЗАН“ 
ШИД 2 1 0 0 

16 
УСТАНОВА ЗА ФИЗИЧКУ КУЛТУРУ 
СПОРТСКИ ЦЕНТАР "СОКО" СОМБОР 3 4 2 1 

17 
"ПОСЛОВНИ СПОРТСКИ ЦЕНТАР 
ПИНКИ" СРЕМСКА МИТРОВИЦА 2 5 0 0 

18 
ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ 
"СТАДИОН" СУБОТИЦА 3 3 4 2 

19 
ЦЕНТАР ЗА ФИЗИЧКУ КУЛТУРУ 
"ДРАГО ЈОВОВИЋ" ВРБАС 13 7 3 1 

20 ЦЕНТАР МИЛЛЕННИУМ АД ВРШАЦ 0 5 0 0 

21 
ЈАВНА УСТАНОВА "СПОРТСКИ 
ОБЈЕКТИ" ЗРЕЊАНИН 5 4 1 1 

УКУПНО 69 86 24 15 
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ВЕБ презентација спортских центара у АП Војводини 
 

У будућности, „Спортска мапа Војводине“, би својим корисницима омогућила да се за 
неколико минута упознају са инфраструктурним могућностима спортских центара у 
Војводини - отвореним/затвореним теренима/салама, базенима, опремљеношћу спортским 
реквизитима, свлачионицама,  као и комерционалних садржаја које спортски центар нуди 
(хотелски смештај, конференцијске сале, ресторани, спа, фитнес и велнес центри, паркинг, 
приступ за инвалиде ...) као и са осталим спортским објектима и садржајима. 

Оваква мултимедијална мапа пружала би детаљне информација неопходне за 
организацију националних и међународних спортских приредби, припрема, кампова, 
тренинга као и спортско - рекреативне садржаје намењене сваком кориснику.  

У ту сврху, израђена је веб презентација који ће бити саставни део постојећег 
информационог система. Поред основних информација о пројекту eObjekti на 
презентацији се налазе и основне информације о спортским центрима и то: 

 
- Линк ка званичној презентацији Града/Општине 
- Линк ка званичној презентацији спортског центра 
- Основне информације о спортском центру као и  садржаја који спортски центар  

нуди са линковима на базу података  
 
Сви садржаји које спортски центар нуди пропраћени су фотографијама које су 
прикупљене током реализације пројекта. 
 
 

Предност израде оваквог веб портала: 
- Корисници ће моћи да приступе подацима на једном месту 
- Спортским центрима би ово била својеврсна бесплатна реклама 
- Подаци са портала лако могу да се искористе за будућу „Спортску мапу Војводине“  
- Овакав веб портал својим садржајем може да се прошири и на базу података свих 

спортских објеката у АП Војводини која је у плану да се уради 
- Коначно, веб портал ће допринети транспарентности пројекта и подаци ће бити 

доступни свим заинтересованим странама. 
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Слика 1. Насловна страна веб портала 

 

 
Слика 2. Изабрани спортски центар 

 




