
 

 

Назив 

пројекта 

 
 
ИЗГРАДЊА СПОРТСКЕ ДВОРАНЕ У НАСЕЉУ “УРИЈЕ” 
 
 

Период 
имплементациј
е 

Почетак 2014. 
године и даље 
континуирано 
до завршетка  

Одговорна 
организациона 
јединица 

Одјељење за друштвене дјелатности 

Укупна вриједност пројекта 8.360.000,00 КМ Назив 
екстерног 
извора 

финансирањ
а 

- 

Буџет Града 8.360.000,00 КМ 

Екстерни извор - 

Кратак опис 
пројекта 

 

Пројекат се односи на изградњу мултифункционалне, модерне спортске 

дворане у насељу Урије, за дворанске спортове и регистроване клубове на нивоу 

града Приједор, али и за рекреативне активности грађана. 

Прва фаза изградње спортске дворане „Урије“  је започела 2014. године, када су 

урађени темељи за будућу спортску дворану. У наредним годинама је дворана 

сазидана и покривена, а посљедњи радови су завршени у 2017. години, тј урађени 

су: прозори, сливници, олуци, те дио електро-инсталација. На досадашње радове 

и имплементацију пројекта је утрошено 3.647.171,00 КМ и то све из буџета Града 

Приједор.  

Слиједећа фаза изградње ће обухватити  уређење велике сале будуће спортске 

дворане      ( паркет, столице у гледалишту, семафор, кошеви,  голови и остала 

спортска опрема), а иста ће се реализовати по обезбјеђењу потребних 

финансијских средстава. 

 

 

Партнери на 
пројекту 

   Град Приједор 

Очекивани 
резултат 

    

  Изграђена мултифункционална, модерна спортска дворана, која ће служити 

спортским клубовима за реализацију њихових такмичарских активности али и 

грађанству када се за то указе потреба. 

 

 

Капитални пројекат 



Naziv projekta 

 
 
IZGRADNJA SPORTSKE DVORANE U NASELJU “URIJE” 
 
 

Period 
implementacije 

Početak 2014. 
godine i dalje 
kontinuirano do 
završetka  

Odgovorna 
organizaciona 
jedinica 

Odjeljenje za društvene djelatnosti 

Ukupna vrijednost projekta 8.360.000,00 KM Naziv 
eksternog 

izvora 
finansiranja 

- 

Budžet Grada 8.360.000,00 KM 

Eksterni izvor - 

Kratak opis 
projekta 

 

Projekat se odnosi na izgradnju multifunkcionalne, moderne sportske dvorane u 

naselju Urije, za dvoranske sportove i registrovane klubove na nivou grada Prijedor, ali i 

za rekreativne aktivnosti građana. 

Prva faza izgradnje sportske dvorane „Urije“  je započela 2014. godine, kada su 

urađeni temelji za buduću sportsku dvoranu. U narednim godinama je dvorana 

sazidana i pokrivena, a posljednji radovi su završeni u 2017. godini, tj urađeni su: 

prozori, slivnici, oluci, te dio elektro-instalacija. Na dosadašnje radove i implementaciju 

projekta je utrošeno 3.647.171,00 KM i to sve iz budžeta Grada Prijedor.  

Slijedeća faza izgradnje će obuhvatiti  uređenje velike sale buduće sportske dvorane      

( parket, stolice u gledalištu, semafor, koševi,  golovi i ostala sportska oprema), a ista će 

se realizovati po obezbjeđenju potrebnih finansijskih sredstava. 

 

 

Partneri na 
projektu 

   Grad Prijedor 

Očekivani 
rezultat 

    

  Izgrađena multifunkcionalna, moderna sportska dvorana, koja će služiti sportskim 

klubovima za realizaciju njihovih takmičarskih aktivnosti ali i građanstvu kada se za to 

ukaze potreba. 

 

 

Kapitalni projekat 


