
ПРОГРАМ  1101 – Уређење и надзор у области планирања и изградње 

 Пројекат 5007 – Подршка у изради пројектно техничке документације 

Функционална класификација 620 – Развој заједнице 

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета  

Економска класификација 463 – Трансфери осталим нивоима власти 

 

 

Планирани расходи за капиталне трансфере осталим нивоима власти износe 14.500.000,00 динара. 

Средства су извршена у износу 14.500.000,00 динара, односно 100,00% од плана. Средства су утрошена 

за реализацију јавног Конкурса за доделу бесповратних подстицајних средстава из буџета Аутономне 

покрајине Војводине у 2020. години, за суфинансирање израде пројектно техничке документацијe за 

изградњу и реконструкцију инфраструктурних објеката јединица локалне самоуправе. Корисници 

средстава којима су пренета средства по спроведеном Конкурсу су следећи: 

    

Редни 

број 

Корисник 

средстава 
Седиште Назив пројекта 

Додељена 

средства 

1. 
Општина 

Бачка 

Паланка 

Бачка 

Паланка 

„Израда техничке документације за: 

1. Реконструкција Светосавске улице на делу 

од улице Николе Тесле до улице Михајла 

Пупина у Силбашу 

2. Реконструкција Масарикове улице на делу 

од улице Николе Тесле до улице Михајла 

Пупина у Силбашу 

3. Реконструкција Карађорђеве улице у 

Деспотову, на делу код основне школе и 

школске спортске хале и на делу код Цркве 

рођења Св. Јована Крститеља и канцеларије 

месне заједнице“ 

1.957.184,89 

2. Општина 

Кањижа 
Кањижа 

„Израда пројектно техничке документације 

за изградњу и реконструкцију трга, јавних 

пешачких, паркинг и парковских површина са 

потребном инфраструктуром у центру 

насеља Кањижа '' 

447.216,75 

 

3. Град Кикинда Кикинда 

„Израда техничке  

документације за реконструкцију и спољно 

уређење Трга Српских добровољаца у 

Кикинди'' 

3.425.073,56 

 

4. Град Панчево  Панчево  

„Израда техничке документације за блок 006 

улица Светозара Шемића''  

 

890.519,13 

 



5. Општина 

Сента 
Сента 

„Израда пројектно-техничка документације 

за изградњу саобраћајница у општини Сента 

'' 

465.027,13 

 

6. Град 

Суботица 
Суботица 

„Израда техничке документације за: 

1. Спољно уређење трга око Народног 

позоришта, 

2. Реконструкција раскрснице улица максима 

Горког и Матије Губца у Суботици (доградња 

трака за лево скретање на главном правцу и 

споредном прилазу), 

3.  Реконструкција раскрснице улица 

Максима Горког и Загребачке (доградња 

траке за лево скретање на главном правцу)'' 

1.957.184,89 

 

7. Општина 

Жабаљ 
Жабаљ 

„Изградња коловозне конструкције 

саобраћајнице у улици Солунских 

добровољаца у Ђурђеву ''  

1.932.720,08 

 

8. 
Град 

Зрењанин 
Зрењанин 

„Израда техничке документације за: 

1. Изградња саобраћајница у радној зони 

Југоисток II – А у Зрењанину  

2. Изградња саобраћајница у радној зони 

Југоисток II – Б у Зрењанину  

3.  Изградња саобраћајница у радној зони 

Југоисток II – Д у Зрењанину  

4.  Реконструкција раскрснице улица Радноти 

Миклоша, Хуњади Јаноша, Мадач Имреа и 

Тот Иштвана у Зрењанину“ 

3.425.073,57 

 

Укупно: 14.500.000,00 

 

 


