
ПРОГРАМ 1303 – Развој спортске инфраструктуре 

Програмска активност 13031001 – Одржавање и опремање спортских објеката,  

                                                                  фискултурних сала и тренажних центара 

 

4631 – Текући трансфери осталим нивоима власти 

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

ОШ "др Ђорђе 
Натошевић" 

Нови 
Сланкамен 239.006,00 

за пројекат под називом: "Школска спортска 
инфраструктура - опремање објекта 
спортским реквизитима" (струњаче, колица 
за струњаче, грбаче, координационе 
мердевине, зидни висиномер, вага са 
висиномером и др.) 

Основна и средња школа 
"Жарко Зрењанин" Суботица 157.980,00 

за пројекат под називом: "Балансни диск-
морски свет" (опрема за сензорну собу за 
реализацију психомоторичних вежби деце са 
посебним потребама и др) 

 УКУПНО: 396.986,00  

 

4632 - Капитални трансфери осталим нивоима власти  

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

ОШ "Никол Тесла" Нови Бановци 2.470.848,00 

за пројекат под називом: "Опремање 
фискултурне сале кошевима(набавка 6 
кошева - 2 помоћна фиксна, 2 помична бочна 
и 2 главна са елетроподизниом 
конструкцијом, заштитне мреже за позоре и 
др.) 

Град Кикинда Кикинда 999.120,00 

за пројекат под називом: "Опремање 
спортског објекта - ОФК Кикинда 1909 
(поставка и монтажа 920 седишта на 
бетонску подлогу источне трибине градског 
стадиона)" 

Општина Инђија Инђија 2.972.550,00 

за пројекат под називом: "Санација 
отвореног спортског терена у центру Инђије" 
(пресвлачење терена, уређење бетонске 
трбине, постављање ограде, набавка 2 
кошаркашке конструкције, голова за рукомет 
и др)" 

Општина Србобран Србобран 1.121.139,00 

за пројекат под називом: "Санација 
кошаркашког терена" (монтажа 
мултифункционалне спортске подлоге на 
постојећој бетонској подлози кошаркашког 



терена, исцртавање терена, зглобни кошеви 
и др.) 

Општина Житиште Житиште 1.704.476,00 

за пројекат под називом: "Реконструкција 
објекта за спорт и физичку културу - трибина, 
фудбласки стадион Банатско Карађорђево 
(ојачавање темеља, изградњу надстрешнице 
за трибине од челичне конструкције и 
трапезастог лима и др.) 

Општина Нови 
Кнежевац 

Нови 
Кнежевац 3.000.000,00 

за пројекат под називом: "Унапређење 
инфрструктурних услова за развој 
кајакакашког спорта на Тиси у Новом 
кнежевцу - 2. фаза - радови на објекту за 
тренинг у затвореном и складиштење 
опреме парцела бр. 2548, К.о. Нови 
Кнежевац 

Град Сомбор Сомбор 8.386.320,00 

за финансирање пројекта: 
"Електроенетгетска инсталација - адаптација 
осветљења у Градској хали "Мостонга" 
Спортског центра "Соко" у Сомбору" 

Град Сремска 
Митровица 

Сремска 
Митровица 4.000.000,00 

за пројекат под називом: "Инвестиционо 
одржавање и опремање отвореног спортског 
терена "Партизан" у Сремској Митровици 
(санирање оштећења постојећег асфалта са 
припремом подлоге, машинско асфалтирање 
новим асфалтом, поставање 
мултифункционалне спортске подлоге, 
постављање нових) 

Општина Кула Кула 3.000.000,00 

за пројекат под називом: "Опремање 
кошаркашког терена на парцели КП 1254/96" 
(чишћење подлоге, монтажа нове 
мултифункционалне подлоге, обележавање 
терена, постављање нових кошаркашких 
табли, санирање постојеће конструкције 
кошева и др.) 

 УКУПНО:   27.654.453,00   

 

 

 

 

 


