
ПРОГРАМ 1303 – Развој спортске инфраструктуре 

Програмска активност 13031001 – Одржавање и опремање спортских објеката,  

                                                                  фискултурних сала и тренажних центара 

4632 - Капитални трансфери осталим нивоима власти  

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

Општина Нова Црња Нова Црња 3.700.000,00 

за пројекат: "Изградња спортског терена за 
мале спортове у Српској Црњи, на кат. 
Парцели 396/1 К.о. Српска Црња" 

Општина Нови 
Кнежевац 

Нови 
Кнежевац 3.000.000,00 

за пројекат: "Унапређење инфраструктурних 
услова за развој кајакашког спорта на Тиси 
(радови на затвореном објекту за тренинге и 
складиштење опреме и др.)" 

Општина Србобран - 
Центар за физичку 

културу, рекреацију 
и туризам Србобран Србобран 488.376,00 

за пројекат: "Унапређење услова за бављење 
борилачким спортовима (набавка татами 
струњача, џакова, лопти и итд)" 

ОШ "Кизур Иштван" Суботица 800.000,00 
за пројекат: "Постављање тартана на 
кошаркашком игралишту у дворишту школе" 

Општина Врбас Врбас 3.474.000,00 

за пројекат: "Инвестиционо одржавање 
стадиона "Шлајз", парцела бр. 4618, К.о. 
Врбас - град - радови на атлетској стази" 

Основна и средња 
школа "Жарко 

Зрењанин" Суботица 2.500.000,00 

за пројекат: "Адаптација школског 
спољашњег простора (сензорски полигон, 
асфалтирање приступних стаза и дворишта, 
изградња помоћних објеката итд.)" 

Дом ученика 
средњих школа 

"Никола Војводић" Кикинда 544.795,00 

за пројекат: "Опремање спортског објекта 
који се налази на парцели бр. 2902/1 К.о. 
Кикинда, спортском опремом и реквизитима 
у оквиру пројекта Спортом до здравља" 

Спортски центар 
"Соко" Сомбор 2.159.622,00 

за пројекат: "Опремање фитнес центра на 
Градском стадиону, парц. Бр. 7972/1 К.о. 
Сомбор 1" 

Гимназија и стручна 
школа "Никола 

Тесла" Апатин 536.800,00 
за пројекат: "Санација пода фискултурне сале 
у школи" 

ОШ "22. август" Буковац 591.800,00 
за пројекат: "Санација свлачионица у 
фискултурној сали школе" 

ОШ "Доситеј 
Обрадовић" Нови Сад 495.000,00 

за пројекат: "Хобловање и лакирање паркета 
у фискултурној сали школе" 

Општина Бечеј Бечеј 3.719.037,60 

за пројекат: "Реконструкција дела објекта у 
приземљу Спортског центра, пар. Бр. 3148/10 
К.о. Бечеј" 

Општина Алибунар Алибунар 18.121.212,00 
за пројекат: "Опремање фискулруне сале ОШ 
"Братство и јединство" из Алибунар" 

Оптшина Житиште Житиште 2.542.002,70 

за пројекат: "Адаптација зграде фудбалског 
клуба "Бегеј" у склопу отвореног спортског 
терена на кат. Парцели бр. 1490 Трг 
ослобођења бб у Житишту " 

ОШ "Јан Колар" Селенча 443.160,00 

за пројекат: "Опремање спортске хале 
кошевима, головима за рукомет, мреже за 
одбојку и сл " 

ОШ "Петар 
Петровић Његош" Зрењанин 418.710,00 

за пројекат: "Санација паркета у фискултурној 
сали школе " 



Школски центар 
"Никола Тесла" Вршац 300.000,00 

за пројекат: "Набавка опреме и реквизита за 
гимнастику за фискутурне сале центра " 

ОШ "Милоје 
Чиплић" Нови Бечеј 2.805.584,00 

за пројекат: "изградња спортског терена у 
дворишту школе, парц.бр. 5647/1К.о. Нови 
Бечеј 

Средња школа "Вук 
Караџић" Сечањ 882.000,00 

за пројекат: "Уређење простора, набавке и 
постављање теретане на отвореном у склопу 
школе 

Град Кикинда Кикинда 708.775,00 

за пројекат: "Инвестиционо одржавање 
оградног зида на стадиону ОФК "Кикинда 
1909" у Кикинди, парц. Бр. 2898 КО Кикинда 

Град Нови Сад Нови Сад 16.500.000,00 

за пројекат: "Опремање фудбалског терена за 
тренажни процес у склопу Фудбалског центра 
"Вујадин Бошков" Ветерник 

ОШ "Бошко 
Палковљавић 

Пинки" 
Сремска 
Митровица 578.400,00 

за пројекат: "Уградња лед расвете и кошева у 
фискултурној сали 

 УКУПНО:   65.309.274,30   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


