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            Веће Градске општине Севојно, на седници одржаној дана 07.10.2021. године, 

разматрало је реализовану финансијску подршку програмима удружења из буџетских 

средстава у 2020. години и у складу са чланом 21. Уредбе о средствима за подстицање 

програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса 

којa реализују удружења („Сл. гласник РС” бр. 16/2018) и чланом 30. Одлуке о поступку 

доделе и контроле коришћења средстава за подстицање програма или недостајућег дела 

средстава за финансирање програма од јавног интереса које реализују удружења          

(,,Сл. лист града Ужица“ бр. 49/19) израдило 

 

 

ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗОВАНОЈ ФИНАНСИЈСКОЈ ПОДРШЦИ  

ПРОГРАМИМА УДРУЖЕЊА ИЗ БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА  

У 2020. ГОДИНИ 

 

 

1. По спроведеном Јавном конкурсу II бр. 56/2020 објављеном 07.02.2020. године за 

финансирање/суфинансирање програма у области културе из буџета Градске општине 

Севојно у 2020. години у оквиру раздела 4, програм 13: Развој културе и информисања, 

функционална класификација: 820, позиција: 37, економска класификација 481 - дотације 

невладиним организацијама, додељена су средства у укупном износу од 500.000,00 динара.  

У следећој табели наведена су удружења којима су додељена средстава: 

 

Редни 

број 

Деловодни 

број 

Назив 

 удружења 

Назив  

програма 

Одобрена 

средства 

1. 111/2020 
Певачка група 

„Славуј”, Севојно 
 

„Звуци завичаја” 
70.000,00 

 динара 
 Није реализован 

2. 112/2020 

„Општинско 

удружење бораца 

ослободилачких 

ратова до 1999. 

године Севојно“, 

Севојно 

„Програм реализације 

активности на неговању 

традиције ослободилачких 

ратова до 1999. године” 
70.000,00 

динара 

3. 113/2020 

 

Културно уметничко 

друштво „Наш 

завичај”, Севојно 

 

„Звуци нашег завичаја” 220.000,00 

 динара 



4. 109/2020 

 

Певачка група 

„Бећари“, Севојно 

 

„Културно лето Бећара 

Севојно” 

70.000,00  

динара 

5. 110/2020 
„Удружење 

пензионера Севојно”, 

Севојно 

„Јавни конкурс за 

финансирање/ 

суфинансирање програма у 

области културе из буџета 

Градске општине Севојно у 

2020. години” 
 

70.000,00  

динара 

                                                                                          Укупно додељено: 
500.000,00 

 динара 

                                                                                    Укупно реализовано: 
430.000,00 

 динара 
 

 Певачка група „Славуј“ одустала је од манифестације због недовољних средстава 

добијених на конкурсу.  

           „Удружењу пензионера Севојно”, Културно уметничком друштву „Наш завичај” и 

Певачкој групи „Бећари“ одобрено је анексирање уговора због пандемије изазване корана 

вирусом и немогућности да се планиране активности реализују како је програмима 

удружења првобитно било предвиђено.  

  Од 600.000,00 динара предвиђених Одлуком о буџету Градске општине Севојно за 

2020. годину за финансирање програма удружења у области културе утрошено је укупно 

430.000,00 динара, док су преостала средства ребалансом буџета преусмерена за друге 

намене. 

2. По спроведеном Јавном конкурсу II бр. 99/2020 од 28.02.2020. године за 

финансирање/суфинансирање програма у области омладинске политике у оквиру раздела 

4, програм: 14, ПА 0005 - Спровођење омладинске политике, функционална 

класификација: 133, позиција: 38, економска класификација 481 - дотације невладиним 

организацијама, додељена су средства у укупном износу од 500.000,00 динара.  

 

У следећој табели наведена су удружења којима су додељена средстава: 

 

Редни 

број 

Деловодни 

број 

Назив  

удружења 

Назив 

 програма 

Одобрена 

средства 
1. 

140-1/2020  
Фудбалски клуб 

„Севојно”, Севојно 

„Утицај бављења 

спортом, спортским 

такмичењима, антидопинг 

образовање код младих” 

200.000,00 

 динара 

2. 

130-2/2020  

„Спортско 

удружење Севојно”, 

Севојно 

„Спортски дани у Севојну 

- спорт као стил живота” 
100.000,00 

динара 

3. 

143-1/2020 
УГ „Радомир Рашо 

Мутавџић”, Севојно 

„Девети меморијални 

турнир у фудбалу 

Радомир Рашо Мутавџић” 

130.000,00 

динара 
 Није реализован 



4. 

144-1/2020  

„Организација 

младих „Севојно”, 

Севојно 

„Фестивал омладинског 

активизма РазЛЕТИ се по 

Севојну“ 

 

70.000,00 

динара 

 
Није реализован 

Укупно додељено: 500.000,00 

динара 
Укупно реализовано: 300.000,00  

динара 

 

УГ „Организација младих Севојно“ донела је одлуку да услед епидемије корона 

вируса и забране окупљања већег броја грађана одустане од пројектних активности и не 

преузима додељена новчана средства.  

 

УГ „Радомир Рашо Мутавџић“ није подигло средства из Трезора због немогућности 

одржавања турнира у условима пандемије. 

 

          Због епидемиолошке ситуације одобрено је анексирање уговора са Фудбалским 

клубом „Севојно“ који је поднео захтев за прерасподелу средстава добијених на конкурсу 

услед погоршане епидемиолошке ситуације и немогућности да се планиране активности 

реализују како је програмом удружења првобитно било предвиђено. 

 

 Пандемија вируса COVID-19 проузроковала је да одређени пројекти нису 

реализовани или нису у потпуности реализовани. Од укупно 600.000,00 динара 

предвиђених Одлуком о буџету Градске општине Севојно за 2020. годину за финансирање 

програма удружења из области омладинске политике утрошено је укупно 300.000,00 

динара, док су преостала средства ребалансом буџета преусмерена за друге намене. 

 

 

                                           Председавајући Већа  

                                 Председник Градске општине Севојно 

                                                       Иван Марић, с.р. 


