
ПРОГРАМ 1301 ПРОГРАМ 1301 ПРОГРАМ 1301 ПРОГРАМ 1301 ––––    Развој система спортаРазвој система спортаРазвој система спортаРазвој система спорта    

Програмска активност 13011003Програмска активност 13011003Програмска активност 13011003Програмска активност 13011003    – Афирмација школског и универзитетског спорта  

                                                                   у АП Војводини 

4631 4631 4631 4631 ––––    Текући трансфери осталим нивоима властиТекући трансфери осталим нивоима властиТекући трансфери осталим нивоима властиТекући трансфери осталим нивоима власти    

Конкурс за Конкурс за Конкурс за Конкурс за финансирање посебног програма Афирмације школског и универзитетског спорта у АП финансирање посебног програма Афирмације школског и универзитетског спорта у АП финансирање посебног програма Афирмације школског и универзитетског спорта у АП финансирање посебног програма Афирмације школског и универзитетског спорта у АП 

ВојводиниВојводиниВојводиниВојводини    

Школа за дизајн "Богдан 

Шупут" Нови Сад 100.000,00 

за пројекат: "Превентивно корективно 

вежбање ученика" 

ОШ "Никола Тесла" Нови Сад 300.000,00 

за пројекат: "Развој моторичких способности 

и физичке форме повезане са здрављем кроз 

редовну наставу физичког васпитања" 

Школа за основно и 

средње образовање са 

домом "Вук Караџић" Сомбор 200.000,00 за пројекат: "Инклузивни џудо 3.0" 

ОШ "Свети Сава" Кикинда 250.000,00 за пројекат: "Заједно вежбамо боље" 

Факултет за спорт и 

туризам Нови Сад 350.000,00 за пројекат: "Афирмација студенстког спорта" 

ОШ "Петефи Шандор" Бечеј 300.000,00 за пројекат: "Наш округли сто са ћошковима" 

ОШ "Новак Радонић" Мол 340.000,00 

за пројекат: "Школица спорта за децу узраста 

од 3 до 10 година" 

ОШ "Ђура Јакшић" Павлиш 120.000,00 за пројекат: "Моја одбојка" 

Школски центар "Никола 

Тесла" Вршац 80.000,00 

за пројекат: "Физичке активности су 

намењене свима" 

ОШ "Светозар Милетић" Тител 199.995,00 

за пројекат: "Будите уз нас, јер ми смо део 

вас" 

ОШ "Алекса Шантић" 

Степановић

ево 300.000,00 

за пројекат: "Спорт деци - растимо и играјмо 

заједно" 

ОШ "Соња Маринковић" Зрењанин 120.000,00 за пројекат: "Кошевима до снова" 

ОШ "10. октобар"  Суботица 100.000,00 за пројекат: "Спорт на отвореном" 

ОШ "Јован Јовановић 

Змај" Змајево 240.000,00 

за пројекат: "Секција стоног тениса у нашој 

школи"" 

 УКУПНО:УКУПНО:УКУПНО:УКУПНО:    2.999.995,2.999.995,2.999.995,2.999.995,00000000     

  

    

 


