
Програмска активнст 1010 - Подршка пројектима у области образовања, ученичког  

                                                  и студентског стандарда 

На основу јавног конкурса за финисирање и суфинансирање пројеката у области основног 

образовања и васпитања број 136-451-32/2021-03/4 од 14.01.2021. године додељују се средства 

у укупном износу од 73.000.000,00 динара.  

Планирана су средства у износу од 274.941.956,13 динара, а реализовано је 20.263.370,58 

динара, што је 7,37% од плана и то: 

Назив пројекта Општина/Град 

Додељено по 

конкурсу из 

претходних 

година 

Додељено по 

конкурсу у 

2021. години 

Реализација 

Наставак изградње објекта 
Предшколске установе „Влада 
Обрадовић Камени“ у Шимановцима 

Пећинци 154.807.155,79  0,00 

Опремање новог објекта ОШ „Јован 
Поповић“ у Сремској Митровици 

Сремска 
Митровица 

54.637.685,00  4.443.747,98 

Реконструкција и доградња 
фискултурне сале ОШ „Јован 
Поповић“ у Сремској Митровици 

Сремска 
Митровица 

 73.000.000,00 0,00 

УКУПНО:  73.000.000,00 4.443.747,98 

 

 

Покрајинска влада на седници одржаној 13.01.2021. године донела је Решење о употреби 

средстава из Текуће буџетске резерве број 401-9/2021-1 услед недовољно планираних средстава 

и то за: 

 

Назив пројекта Општина/Град Додељена средства Реализација 

Наставак изградње објекта Предшколске установе 

„Влада Обрадовић Камени“ у Шимановцима 
Пећинци 17.897.906,05 15.819.622,60 

 

Покрајинска влада на седници одржаној 24.02.2021. године донела је Решење о употреби 

средстава из Текуће буџетске резерве број 401-9/2021-20 услед недовољно планираних 

средстава и то за: 

 

Назив пројекта Општина/Град Додељена средства Реализација 

Доградња школског објекта у Предшколској 

установи „Бамби“ у насељу Сефкерин 
Опово 41.966.726,66 0,00 

 

Покрајинска влада на седници одржаној 14.04.2021. године донела је Решење о употреби 

средстава из Текуће буџетске резерве број 401-9/2021-48 услед недовољно планираних 

средстава и то за: 

 

Назив пројекта Општина/Град Додељена средства Реализација 



Гиманзија „Исидора Секулић“ - Додатни радови 

на адаптацији и реконструкцији објекта са 

надоградњом једне етаже 

Нови Сад 26.357.985,20 0,00 

 

 

Покрајинска влада на седници одржаној 28.06.2021. године донела је Решење о употреби 

средстава из Текуће буџетске резерве број 401-9/2021-62 услед недовољно планираних 

средстава и то за: 

 

Назив пројекта Општина/Град Додељена средства Реализација 

Наставак изградње објекта Предшколске установе 

„Влада Обрадовић Камени“ у Шимановцима 
Пећинци 28.596.072,22 0,00 

Опремање објекта Предшколске установе „Влада 

Обрадовић Камени“ у Шимановцима 
Пећинци 31.123.266,00 0,00 

УКУПНО 59.719.338,22 0,00 

 

 


