
Република Србија       

Град Ужице                   

Градска општина Севојно                       

III  број 06-690-1/21 

Датум: 28.12.2021. године 

Севојно 

 

 

             Веће Градске општине Севојно, на седници одржаној дана 28.12.2021. године, 

разматрало је реализовану финансијску подршку програмима удружења из буџетских 

средстава у 2021. 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 2021. ГОДИНИ 

 

1. По спроведеном Јавном конкурсу II број 232/21 објављеном 14.05.2021. године. 

године за финансирање/суфинансирање програма у области културе из буџета Градске 

општине Севојно у 2021. години у оквиру раздела 4, програм 13: Развој културе и 

информисања, функционална класификација: 820, позиција: 34, економска класификација 

481 - дотације невладиним организацијама, додељена су средства у укупном износу од 

360.000,00 динара.  

 

Средства која су додељена удружењима по Решењу председика Градске општине II 

број 305/2021 од 18.06.2021. године приказана су у следећој табели: 

 

Р.бр. Деловодни број Назив удружења Назив програма Одобрена средства 

1.  271/21 
КУД „Наш завичај”, 

Севојно 

„Звуци нашег 

завичаја“ 
150.000,00 

2.  269/21 

Удружење пензионера 

„Севојно” 

Севојно 

„Очување 

културно 

историјске 

баштине“ 

70.000,00 

3.  267/21 

ОУБОРС 

 „Севојно”,  

Севојно 

„Програм 

реализације 

активности на 

неговању 

традиције 

ослободилачких 

ратова Србије до 

1999. године“ 

70.000,00 

4.  272/21 

УГ „Организација 

младих”, 

Севојно 

„Едукативна 

дечија 

ФЕСТионица“ 

70.000,00 

Укупно: 360.000,00 



 

 Због погоршане епидемиолошке ситуације изазване вирусом Covid 19, као и 

немогућности да се планиране активности реализују како је програмом удружења 

првобитно било предвиђено ОУБОРС „Севојно”, Севојно поднео је молбу за прерасподелу 

средстава добијених на конкурсу. На основу писмене сагласности председника Градске 

општине ОУБОРС „Севојно”, Севојно одобрена је прерасподела добијених средстава и 

анексирање уговора.  

 

  Од 400.000,00 динара предвиђених Одлуком о буџету Градске општине Севојно за 

2021. годину за финансирање програма удружења у области културе утрошено је укупно 

360.000,00 динара, док су преостала средства у износу од 40.000,00 динара ребалансом 

буџета преусмерена за друге намене. 

 

2. По спроведеном првом Јавном конкурсу II број 233/21 објављеном 14.05.2021. 

године за финансирање/суфинансирање програма у области омладинске политике у оквиру 

раздела 4, програм: 14, Развој спорта и омладине, ПА 0005 - Спровођење омладинске 

политике, функционална класификација: 133, позиција: 36, економска класификација 481 - 

дотације невладиним организацијама, додељена су средства у укупном износу од 

400.000,00 динара.  

 

Средства која су додељена удружењима по Решењу председика Градске општине II 

број 307/2021 од 18.06.2021. године приказана су у следећој табели: 

 

Р.бр. 
Деловодни 

број 

Назив  

удружења 

Назив 

програма 

Број  

бодова 

Одобрена 

средства 

1. 270/21 

Фудбалски клуб 

„Севојно”, 

Севојно 

„Старање о 

телесном и 

духовном 

обликовању 

малолетних 

чланова“ 

97 150.000,00 

2. 273/21 

УГ „Радомир 

Рашо Мутавџић”, 

Севојно 

Реализовање 

деветог 

меморијалног 

турнира у 

фудбалу 

„Радомир 

Рашо 

Мутавџић“ 

84 130.000,00 

3. 268/21 

Спортско 

удружење 

„Севојно”, 

Севојно 

Фестивал 

спорта у 

Севојну -

„Спорт као 

стил живота“ 

77 120.000,00 

Укупно: 400.000,00 

 

 

 3. По спроведеном другом Јавном конкурсу II број 447/21 објављеном 20.08.2021. 

године за финансирање/суфинансирање програма у области омладинске политике у оквиру 

раздела 4, програм: 14, Развој спорта и омладине, ПА 0005 - Спровођење омладинске 



политике, функционална класификација: 133, позиција: 36, економска класификација 481 - 

дотације невладиним организацијама, додељена су средства у укупном износу од 

800.000,00 динара.  

 

 

 

Средства која су додељена најбоље рангираном програму по Решењу председика 

Градске општине II број 502/21 од 28.09.2021. године приказана су у следећој табели: 

 

Р.бр. Деловодни 

број 

Назив 

удружења 

Назив 

 програма 

Број  

бодова 

Одобрена 

средства 

1. 473/21 

     Фудбалски 

клуб „Севојно“, 

Севојно 

„Развој здравих 

стилова живота 

код омладине“ 

80 800.000,00 

Укупно: 800.000,00 

 

Због погоршане епидемиолошке ситуације изазване вирусом Covid 19, већег броја 

учесника и потребе за ангажовањем већег броја волонтера, као и немогућности да се 

планиране активности реализују како је програмом удружења првобитно било предвиђено 

Фудбалски клуб „Севојно“ поднео је молбу за прерасподелу средстава добијених на 

конкурсу. На основу писмене сагласности председника Градске општине Фудбалским 

клубом „Севојно“ одобрена је прерасподела добијених средстава и анексирање уговора.  

 

Од укупно 1.900.000,00 динара предвиђених Одлуком о изменама и допунама 

Одлуке о буџету Градске општине Севојно за 2021. годину за финансирање програма 

удружења из области омладинске политике у 2021. години утрошено је укупно 

1.200.000,00 динара. 

 

 

                                    Председавајући Већа  

                                  Председник Градске општине Севојно 

                                                                                                            Иван Марић, с.р 


