
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АП ВОЈВОДИНА 

Град Сремска Митровица 

Комисија за доделу средстава удружењима грађана из области туризма 

Број: 02-125/2020-IX 

Дана: 30.10.2020. године 

Сремска Митровица 

     

            На основу члана 9 ст. 1 Уредбе о средствима за подстицање програма или 

недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса које реализују 

удружења („Службени гласник Републике Србије“, бр. 16/18) и чл. 12 ст. 1  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 

турзма именована Решењем Заменика начелника градске управе за образовање, културу и 

спорт бр. 02-125/2020-IX, утврђује следећу: 

 

ЛИСТУ ВРЕДНОВАЊА И РАНГИРАЊА 

Пројеката/програма поднетих по Конкурсу за доделу буџетских средстава као 

дотација удружењима грађана из области туризма 

 

Комисија за доделу средстава удружењима грађана из области туризма је констатовала 

да је на Конкурс за доделу средстава као дотација удружењима грађана из области туризма, 

који је Градска управа за образовање, културу и спорт расписала дана 12.10.2020. године 

пристигло укупно три (3) пријаве. Све пријаве су пристигле благовремено. Након увида у 

поднете пријаве и документацију уз пријаве, Комисија је утврдила да су све пријаве потпуне, 

односо да је уз пријаву поднета сва потребна документација. 

Комисија је утврдила следећу листу вредновања и рангирања пројеката: 

 

Ред.бр. Назив удружења 

грађана 

Назив пројекта Износ Број 

бодова 

1. Покрет горана Сремска 

Митровица  

„Развој туризма у СРП 

Засавица“ 

9.800.000,00 95 

2. Удружење љубитеља 

сеоских обичаја „Мајка 

Ангелина“ Гргуревци 

„Сачувајмо традицију“ 100.000,00 55 

3. Удружење виноградара 

и винара „Сремски 

виногради“ Гргуревци 

„Млади Пудари“ 100.000,00 50 

 

 

 

 

 
 



 Листа вредновања и рангирања биће објављена на званичној интернет страници Града 

Сремска Мировица www.sremskamitrovica.rs.  

 

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 званичној интернет страници Града Сремска 

Митровица www.sremskamitrovica.rs, а биће објављена 30.10.2020. године.  Приговор се 

подноси преко Комисије  за доделу средстава удружењима грађана из области туризма. 

 

 

       

 

http://www.sremskamitrovica.rs/

