
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АП ВОЈВОДИНА 

Град Сремска Митровица 

Комисија за доделу средстава удружењима грађана из области омладинске политике 

Број: 02-52/2020-IX 

Дана: 01.07.2020. године 

Сремска Митровица 

     

            На основу члана 8 Уредбе о критеријумима, мерилима и начину избора пројеката у 

култури који се финансирају и суфинасирају из буџета Републике Србије, аутономне 

покрајине, односно јединице локалне самоуправе („Службени гласник Републике Србије“ 

бр. 105/2016 и 112/2017) и  чл. 12 Правилника о ближим критеријумима, начину и поступку 

доделе средстава или недостајућег дела средстава из буџета Града Сремска Митровица за 

подстицање програма и пројеката од јавног интереса која реализују удружења („Службени 

лист Града Сремска Митровица“ бр. 14/2019), Комисија за доделу средстава удружењима 

грађана из области културе именована Решењем Начелника градске управе за образовање, 

културу и спорт бр. 02-52/2020-IX, утврђује следећу: 

 

ЛИСТУ ВРЕДНОВАЊА И РАНГИРАЊА 

Пројеката/програма поднетих по Конкурсу за доделу буџетских средстава као 

дотација удружењима грађана из области културе 

 

I 

ВРЕДНОВАНИ И РАНГИРАНИ ПРОГРАМИ: 

 

Редни 

број 

Назив удружења грађана Назив пројекта Износ Број 

бодова 

1. КУД „Босут“ Босут „Чувари фолклорно-

музичког наслеђа“ 

50.000,00 63 

2. Удружење грађана 

„Босућанке“ Босут 

„Јесен на реци Босут“ 50.000,00 62 

3. Удружење грађана 

„Лаћаркуше“ Лаћарак 

„Путевима до 

стварности“ 

40.000,00 57 

4. Удружење „Кики и 

комшије“ Лаћарак 

„Фестивал дечјих 

осмеха“ 

600.000,00 93 

5. „Еко-пројект тим“ 

Сремска Митровица 

„Уметност заштите 

животне средине“ 

150.000,00 80 

6. „Књижевна заједница“ 

Сремска Митровица 

„Чувари речи“ 0 23 

7. Удружење „Петозвук“ 

Кузмин 

„Вече хармонике“ 50.000,00 63 

8. Удружење „Сирмијум 

Сремчица“ Лаћарак 

„Жене у култури Срема“ 0 25 



9. Удружење жена 

„Бешеновке“ Бешеново 

„Вредне жене чувају 

традицију“ 

20.000,00 32 

10. Удружење жена „Женски 

свет“ Чалма 

„Хуманост, солидарност 

и традиција у селима кроз 

векове“ 

70.000,00 69 

11. Удружење жена „Дика“ 

Кузмин 

XI Манифестација 

"Кузмин некад и сад" 

70.000,00 68 

12. Удружење жена 

„Десанка Максимовић“ 

Шашинци 

„Вредне руке жена“ 20.000,00 31 

13. „Удружење жена 

Дивош“ Дивош 

"Стваралаштво сеоских 

жена, чувар културе и 

традиције" 

70.000,00 69 

14. „Културни центар 

Кузмин“ Кузмин 

„Културни центар 

Кузмин у 2020.г.“ 

50.000,00 65 

15. Немачки културни 

центар „Goethe“ Сремска 

Митровица 

„Организовање Штрудла 

Феста“ 

40.000,00 54 

16. „Културни центар 

Мартинци“ Мартинци 

„Мартинци – година 

фолклора“ 

50.000,00 59 

17. Друштво за неговање 

украјинске културе 

„Коломејка“ Сремска 

Митровица 

„Очувајмо традицију и 

културу“ 

40.000,00 52 

18. Удружење жена 

„Споменак“ Лежимир 

„Вече културе и 

уметности“ 

50.000,00 61 

19. Едукативни центар 

„Сирмиум“ Сремска 

Митровица 

„Вече културне 

разноликости“ 

100.000,00 79 

20. Удружење жена 

„Манђелошанка“ 

Манђелос 

„Мале бабиње и 

унапређење живота на 

селу“ 

50.000,00 63 

21. Удружење грађана 

„Сремска кућа“ Кузмин 

„Очување  обичаја, 

облачења, начина 

прослава и прављења 

традиционалне хране и 

пића народа Срема од 

заборава“ 

40.000,00 50 

22. Удружење публициста и 

новинара „Будилник“ 

„Успостављање сећања 

на Мирка Петровића, 

0 26 



Сремска Митровица класика дечје 

књижевности“ 

23. Форум педагога 

„Сирмиум“ Сремска 

Митровица 

„Локална историја – 

трагови идентитета“ 

0 23 

24. Удружење „Омладински 

клуб Мартинци“ 

Мартинци 

„Активно лето, активно 

село 2020. године“ 

90.000,00 69 

25. Удружење „Омладински 

клуб Радосно срце“ 

Сремска Митровица 

„Пријатељство и радост“ 300.000,00 89 

 

II 

ПРОГРАМИ КОЈИ НИСУ РАЗМАТРАНИ ЗБОГ НЕИСПУЊЕНОСТИ ФОРМАЛНИХ 

УСЛОВА 

Редни 

број 

Назив удружења грађана Назив пројекта Образложење 

1. Месно удружење бораца 

народно-ослободилачког 

рата Мартинци 

„Неговање тековина 

народноослободилачке 

борбе“ 

Пријава овог удружења 

није разматрана јер уз 

пријаву није поднето ништа 

од документације која се 

обавезно подноси уз 

пријаву 

2. Удружење жена „Ткаље 

АМ“ Сремска 

Митровица 

„Сачувати од заборава“ Пријава овог удружења 

није размтрана јер обавезна 

документација која се 

прилаже уз пријаву није 

потпуна, односно уз 

пријаву није поднета 

Одлука надлежног органа 

удружења о усвајању 

Програма рада са 

финансијским планом 

удружења за 2020. Годину, 

као ни Одлука надлежног 

органа удружења  о 

усвајању пројекта којим се 

конкурише 

3. Удружење жена „Осмех“ 

Сремска Митровица 

„Квалитетна едукација 

жена о примени Закона о 

родној равноправности“ 

Пријава овог удружења 

није разматрана јер уз 

пријаву није поднето ништа 

од документације која се 

обавезно подноси уз 

пријаву 

4. „Друштво за неговање 

традиције  

Неговање традиција 

ослободилачких ратова 

Пријава овог удружења 

није разматрана јер је исто 



 

 

 

Листа вредновања и рангирања биће објављена на званичној интернет страници Града Сремска 

Мировица www.sremskamitrovica.org.rs и Порталу еУправа.  

 

ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: 

Против ове листе подносиоци пријава имају право Приговора Начелнику градске управе у року 

од 8 дана од дана њеног објављивања на сајту Града Сремска Митровица 

www.sremskamitrovica.rs, а биће објављена 01.07.2020. године.  Приговор се подноси преко 

Комисије  за доделу средстава удружењима грађана из области културе. 

 

 

       

 

ослободилачких ратова 

Србије до 1918.г. „ 

Сремска Митровица 

 

Србије (комеморативне 

свечаности, свечане 

академије посвећене 

појединим догађајима из 

ратова и значајним 

личностима, тематска 

предавања) 

поднело пријаву на конкурс 

након истека рока за 

подношење пријава. 

http://www.sremskamitrovica.rs/

