
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АП ВОЈВОДИНА 

Град Сремска Митровица 

Комисија за доделу средстава удружењима грађана из области омладинске политике 

Број: 02-73/2019-IX 

Дана: 21.06.2019. 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 тачке IV Програма за доделу 

буџетских средстава као дотација удружењима грађана из области омладинске политике бр. 

401-298/2019-III, Комисија за доделу средстава удружењима грађана из области омладинске 

политике именовани Решењем Начелника градске управе за образовање, културу и спорт 

бр. 02-73/2019-IX, утврђује следећу: 

 

ЛИСТУ ВРЕДНОВАЊА И РАНГИРАЊА 

Пројеката/програма поднетих по Конкурсу за доделу буџетских средстава као 

дотација удружењима грађана из области омладинске политике 

 

Комисија за доделу средстава удружењима грађана из области омладинске политике је 

констатовала да је на Конкурс за доделу средстава као дотација удружењима грађана из 

области омладинске политике, који је Градска управа за образовање, културу и спорт расписала 

дана 27.03.2019. године пристигло укупно тринаест (13) пријава. Све пријаве су пристигле 

благовремено. Након увида у поднете пријаве и документацију уз пријаве, Комисија је 

утврдила да је дванаест (12) пријава потпуно, а да је Удружење грађана „Кики и комшије“ из 

Лаћарка доставило празну пријаву без пропратне документације, те ту пријаву Комисија није 

ни разматрала. 

Комисија је утврдила следећу листу вредновања и рангирања пројеката: 

Редни 

број 

Назив удружења грађана Назив пројекта Износ Број 

бодова 

1. Удружење „Сава-Мачва“ 

Мачванкса Митровица 

„Омладински активизам у 

мачванским селима“ 

500.000,00 93 

2. „СМ Омладински 

центар“ Сремска 

Митровица 

„Информиши се о Европи“ 300.000,00 82 

3. „Омладински клуб 

радосно срце“ Сремска 

Митровица 

„Пружи руку, буди друг“ 240.000,00 78 

4. Едукативни центар 

„Сирмијум“ Сремска 

Митровица 

„Едукујмо се о ЕУ 

фондовима“ 

80.000,00 54 

5. Удружење „дечји свет“ 

Мачванска Митровица 

„Лепши свет кроз 

парламент“ 

80.000,00 54 

6. Хуманитарно удружење 

„Пријатељи“ Сремска 

Митровица 

„Заврши средњу“ 60.000,00 48 



7. „Омладинска 

организација мала 

Митровица“ Мачванска 

Митровица 

„Млади, а ради“ 

 

60.000,00 48 

8. Удружење 

„СКУТЕРАШИ СМ“ 

Сремска Митровица 

„Шта знаш о саобраћају“ 60.000,00 45 

9. Удружење грађана 

„Солидарност“ 

Сремска Митровица 

„Play Plate“ 

 

40.000,00 40 

10. Удружење грађана 

„Алка“ Сремска 

Митровица 

„Млади против дроге“ 30.000,00 36 

11 Удружење „Рурални 

центар Сова“ Сремска 

Митровица 

Саднице за матуранте-

Матуранти озелењавају 

град“ 

30.000,00 35 

12. Одред извиђача „Бошко 

Палковљевић Пинки“ 

Сремска Митровица 

„Укључи се и ти!“ 20.000,00 33 

 Листа вредновања и рангирања биће објављена на званичној интернет страници Града 

Сремска Мировица () 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 22.06.2019. године.  Приговор се подноси преко 

Комисије  за доделу средстава удружењима грађана из области омладинске политике. 

 

 

       

 

http://www.sremskamitrovica.rs/

