
ДЕЧИЈА ИГРАЛИШТА  
ТЕРЕТАНЕ НА ОТВОРЕНОМ 

СПОРТСКИ ТЕРЕНИ 

2012 – 2022 
 



Улагања Градске управе за грађевинско земљиште и инвестиције у 

изградњу дечијих игралишта, теретана на отвореном и спортских 

терена на територији Града Новог Сада у периоду од 2012 – 2022. године. 

 

 

2012-2021. године – 124 новa терена                            310.731.386,65    

 

Дечија игралишта   55 игралишта                 159.976.790,65                    

Теретане на отвореном   45 теретана                  58.922.953,19 

Street work out терени     5 терена                     6.877.046.81 

Спортски терени   19 терена                   84.954.596,00 

 

 

2022. година – 44  новa теренa                                                  194.778.237,78 

 

Завршено:    34 игралишта                    84.880.237,78 

 

Дечија игралишта   14 игралишта                    41.466.846,08 

Теретана на отвореном   1 терен                     1.654.811,70 

Фитнес за младе    3 терена                              7.557.312,00 

Street work out - мали   10 терена                          13.772.580,00 

Спортски терени   6 терена                   20.428.688,00 

                       

У току: 

 

Дечија игралишта     2                 19.000.000,00 

Спортски терени     4 терена                 78.500.000,00 

Баскет терен и мини теретана    4               12.398.000,00

      

 

УКУПНО 2012-2022 – 168 нова терена                       505.509.624,43 

 



ДЕЧИЈА ИГРАЛИШТА 

ТЕРЕТАНЕ НА ОТВОРЕНОМ 

STREET WORK OUT ТЕРЕНИ 
 



ПРОГРАМ ЗА 2022. ГОДИНУ – 28 нових терена 

дечија игралишта, теретане на отвореном, фитнес за младе и SWO 

 

Програмом уређивања грађевинског земљишта за 2022. годину планирана су средства у 

износу од 19 милиона динара за набавку и уградњу  опреме за поставку малих дечијих 

игралишта са апликацијама.  

 

Градска управа за грађевинско земљиште и инвестиције је дана 18.07.2022. године 

реализовала Уговор, закључен 26.11.2021. године, за набавку и уградњу опреме и 

подлоге за дечија игралишта и теретане на отвореном на територији Града Новог 

Сада. Вредност радова износила је 54.972.141,60 динара. 

Изграђена су дечија игралишта и теретане на отвореном на 22 локације на територији 

Града Новог Сада, како следи: 

  

- велико типско дечије игралиште    4 микролокације 

- мало типско дечије игралиште                                      4 микролокације 

- дечије игралиште за особе са инвалидитетом           1 микролокација 

- фитнес за младе                                                               3 микролокације 

- street work out терени                         10 микролокација 

 

Уређењем блоковске површине „4 куле“ у Новом Саду, током јуна 2022. године, изграђено 

је ново дечије игралиште (комбинована конструкција) у износу од 4,9 милиона динара. 

  

У оквиру пројекта Европска престоница културе, кроз опремање површине јавне намене 

„46 урбаних џепова“, током фебруара 2022. године завршена је изградња 4 дечијих 

игралишта и једна теретана на отвореном на територији Месних заједница Буковац, 

Кисач, Клиса и Гаврило Принцип. 

 

 

 

 



Улица Јиричекова – 

фитнес за младе 

Улица Милице 

Стојадиновић 

Српкиње –         

фитнес за младе 



Блок између улица 

Благоја Паровића, 

Бошка Бухе и 

Милице 

Стојадиновић 

Српкиње -          

street work out терен 

Улица Милана 

Симовића –      

мало типско дечије 

игралиште 



Улица Милана 

Симовића -            

street work out терен 

 

Улица Војводе 

Книћанина (парк 

код Медицинске 

школе) -           

street work out 

терен 

 



Улица Бате Бркића – 

дечије игралиште за 

особе са 

инвалидитетом 

 

Угао Булевара Европе и 

Бранка Бајића -              

street work out терен 

 



Булевар краља 

Петра I –          

мало типско дечије 

игралиште 

Улица 

Гагаринова – 

мало типско 

дечије 

игралиште 



Београдски кеј 

(преко пута бр. 47) - 

street work out терен 

Улица Козачинског - 

street work out терен 

 



Сремска Каменица, 

Марка Орешковића - 

велико типско дечије 

игралиште 

Лединци, 

Ђурђевданска – 

велико типско 

дечије игралиште 

 



Каћ, на 

Петровданском 

насељу –      

велико типско 

дечије игралиште 

 

Руменка, Арсенија 

Чарнојевића -   

street work out 

терен 



Ветерник, станови за 

избегла лица -    

street work out терен 

 

Ветерник, станови 

за избегла лица – 

фитнес за младе 

 



Ветерник, станови 

за избегла лица – 

велико типско 

дечије игралиште 

Футог, парк између 

Змај Јовине, 

Пионирске и 

Грмечке улице - 

street work out 

терен 

 



Бегеч, Светозара 

Марковића бр.4 - 

street work out 

терен 

 

Ченеј (код црвених 

зграда) –           

мало типско дечије 

игралиште 

 



МЗ Дунав – дечије игралиште изграђено у оквиру уговора 

Уређење блоковске површине - „4 куле“ у Новом Саду  



МЗ Буковац – њихалица за децу постављена кроз 

опремање површине јавне намене „46 урбаних џепова“ 



МЗ Кисач – дечије игралиште, зона наспрам улаза у 

комплекс ФК „Татра“, Словачка бб, постављено кроз 

опремање површине јавне намене „46 урбаних џепова“ 

  



МЗ Клиса – дечије игралиште, постављено кроз опремање 

површине јавне намене „46 урбаних џепова“ 

   



МЗ Гаврило Принцип – дечије игралиште и теретана на 

отвореном, угао Бранислава Бороте и Симеона Пишчевића, 

постављено кроз опремање површине јавне намене „46 

урбаних џепова“ 

  



У периоду од 2012-2022. године  

на територији Града Новог Сада изграђено је 

 

55 дечијих игралишта  

45 теретана на отвореном 

5 street work out терена 

 



МЗ Бегеч – дечије игралиште постављено кроз опремање 

површине јавне намене „46 урбаних џепова“ 



Дечије игралиште за млађи узраст у парку код Ранжирне 

станице 



Дечије игралиште за старији узраст са теретаном на 

отвореном у парку код Ранжирне станице 



Дечије игралиште уз Храм преноса моштију Светог Саве 



МЗ Подбара – Ђорђа Рајковића, Патријарха Чарнојевића  и 

Венизелосова 



МЗ „Детелинара“- Стевана Дивнина Бабе 

Дечије игралиште 

МЗ Петроварадин–Подунавског одреда (блок 8) 
Дечије игралиште Теретана на отвореном 



МЗ „Никола Тесла-

Телеп“ – Тихомира Остојића и 

Вардарска 

МЗ „Вера Павловић“ – Трг 

Коменског 

МЗ „Будисава“ – Угао 

Војвођанске и Железничке улице 

Дечије игралиште 

МЗ „Сајлово“-Доње Сајлово, 

код постојећих спортских терена 

Теретана на отвореном 

Дечије игралиште Дечије игралиште 



МЗ „Пејићеви салаши“ – 

испред месне заједнице 

Немановци - уз постојеће дечије 

игралиште 

Теретана на отвореном Теретана на отвореном 

МЗ „Бистрица“ – блок 16/2                     МЗ „Бистрица“ – блок 16/3 

Street work out Теретана на отвореном 



МЗ „Степановићево“ – центар насеља 

Теретана на отвореном Street work out 

МЗ „Јужни Телеп“ – Улица Которска 

Теретана на отвореном 



МЗ „Буковац“ – Улица Краља Петра I 

Дечије игралиште 

МЗ „Бегеч“ – код школе МЗ „Лиман“ – Улица 1300 

каплара бр.16 

Теретана на отвореном Street work out 



БУЛЕВАР ПАТРИЈАРХА ПАВЛА 



БУЛЕВАР ПАТРИЈАРХА ПАВЛА 



БУЛЕВАР ЕВРОПЕ 



ЛИМАНСКИ ПАРK 



Ул. Милице Стојадиновић Српкиње  

и  Улица 1300 каплара (IPA EU) 



КУПАЛИШТЕ ШТРАНД 



ВРТИЋ „ДЕТЕЛИНА СА ЧЕТИРИ ЛИСТА“ 



БУЛЕВАР ЕВРОПЕ 



БУЛЕВАР ЕВРОПЕ – теретана за сениоре 



ОШ „1. Војвођанска бригада“ Нови Сад 



МЗ „ЧЕНЕЈ“ – Улица Ратарска  



МЗ „KOВИЉ“  -  Улица Ада 



МЗ „AДИЦЕ “  -  Ул.Бранка Ћопића 



МЗ „РУМЕНКА “  -  комплекс спортских терена 



ОШ „НИКОЛА ТЕСЛА“  -  комплекс школског 

дворишта 



МЗ „КЛИСА“  -  Улица Велебитска 



МЗ „ГАВРИЛО ПРИНЦИП“  -  Булевар Европе 



МЗ „ВЕТЕРНИК“  -  Улица краља Петра I 



МЗ „ЖИТНИ ТРГ“  -  Улица Димитрија Аврамовића 



МЗ „БИСТРИЦА“  -  Зонски парк, Бул. кнеза Милоша 



СПОРТСКИ ТЕРЕНИ 
 



ПРОГРАМ ЗА 2022. ГОДИНУ – 14  нових спортских терена 

 

Програмом уређивања грађевинског земљишта за 2022. годину предвиђена су 

средства за изградњу нових и постојећих спортских и рекреативних садржаја укупне 

вредности од 90,9 млн динара, како следи:  

- Покрајински секретаријат за спорт и омладину финансираће 3,5 млн динара за 

изградњу два спортска терена на територији МЗ Југовићево; 

- Такође, за опремање терена при ФЦ „Вујадин Бошков“ у Ветернику Покрајински 

секретаријат за спорт и омладину обезбедио је 45 млн динара;  

- Планирана је изградња полигона за екстремне спортове у вредности од 30 

млн динара;  

- Уређење спортских и рекреационих терена и игралишта на територији града 

Новог Сада (1 баскет терен и 1 мини теретана) у износу од 6,2 млн динара;  

- Уређење спортских и рекреационих терена и игралишта на територији града 

Новог Сада (1 баскет терен и 1 мини теретана) у износу од 6,2 млн динара. 

  

Током јуна 2022. године завршени су радови на Уређењу блоковске површине - „4 

куле“ у Новом Саду, у оквиру којег је изграђен кошаркашки терен и сто за стони 

тенис укупне вредности од 3,1 милион динара. 

 

Кроз два уговора за Уређење спортских и рекреационих садржаја на територији 

Града Новог Сада, изграђена су 4 нова баскет терена укупне вредности од 14,5 

милиона динара, како следи: 

- Уређење спортских и рекреационих терена и игралишта на територији Града 

Новог Сада (један баскет терен на територији МЗ Ветерник, станови за избегла 

лица; један баскет терен на територији МЗ Салајка, Ул. Петра Дрезгића) у износу 

од 6,7 млн динара;  

- Уређење спортских и рекреационих терена и игралишта на територији града 

Новог Сада (један баскет терен на територији МЗ Слана бара; један баскет терен 

на територији МЗ Ветерник, угао ул. Краља Александра и Железничке улице) у 

износу од 7,8 млн динара. 

У оквиру пројекта Европска престоница културе, кроз опремање површине јавне 

намене „46 урбаних џепова“, током фебруара 2022. године завршена је изградња 

једног баскет терена са рекреативним садржајем на територији МЗ Гаврило 

Принцип. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



МЗ Дунав – кошаркашки терен и сто за стони тенис 

изграђени у оквиру уговора Уређење блоковске 

површине - „4 куле“ у Новом Саду  

 

 



Баскет терен на територији МЗ Ветерник, станови за 

избегла лица; баскет терен на територији МЗ Салајка, Ул. 

Петра Дрезгића 

 

 



Баскет терен на територији МЗ Слана бара;  

Баскет терен на територији МЗ Ветерник, угао ул. Краља 

Александра и Железничке улице 

 

 



Сателит – баскет терен са рекреативним садржајем, угао 

Бранислава Бороте и Симеона Пишчевића, постављено 

кроз опремање површине јавне намене „46 урбаних 

џепова“ 

  



У периоду од 2012-2022. године  

на територији Града Новог Сада изграђено је 

 

19 нових спортских терена 

 



Булевар Јаше Томића – рукометни терен 



Бошка Бухе – кошаркашки терен и сто за стони тенис 



МЗ „Каћ“ – Авантура парк 

Двориште ПУ Радосно 

детињство „Венди“ - 
Авантура парк 



МЗ Подбара – „баскет“ терен 

МЗ Каћ – Виноградарска улица бр.6 – „баскет“ 

терен 



Булевару Евопа, улица Веселина Маслеше – „Актив“ 

На територији 

МЗ Бистрица - 

Булевар војводе 

Степе – „Кинетик“ 



МЗ Југовићево – Булевар Европе – „Кинетик“ 

МЗ Гаврило Принцип - Булевар Европе – 

„Кинетик“ 



Булевар Евопа, улица Веселина Маслеше – 

„Актив“ 

На територији МЗ 

Бистрица - 

Булевар војводе 

Степе – „Кинетик“ 



Лимански парк – „Кинетик“ 



ЛИМАНСКИ ПАРК 



БУЛЕВАР ЕВРОПЕ 



БЛОК У УЛИЦИ ДИМИТРИЈА АВРАМОВИЋА 



ТЕРЕНИ У ОКВИРУ ОБЈЕКТА „ЕЂШЕГ“ 




