
 
 
 
 
На основу члана 4. Уредбе о средствима за подстицање програма или недостајућег дела 

средстава за финансирање програма од јавног интереса која реализују удружења („Службени 

гласник Рeпублике Србије ”, број 16/2018), члана 6. Одлуке о поступку доделе и контроле 

коришћења средстава за подстицање програма или недостајућег дела средстава за 

финансирање програма од јавног интереса које реализују удружења III број 06-712/19 од 

30.12.2019. године, a у складу са Одлуком о изменама и допунама Одлуке о буџету Градске 

општине Севојно за 2021. годину (,,Службени лист града Ужица“ број 32/21), председник 

Градске општине Севојно на предлог надлежне управе дана 17.08.2021. године доноси  

 

 

ИЗМЕНУ ГОДИШЊЕГ ПЛАНА 

 ЈАВНИХ КОНКУРСА ЗА 2021. ГОДИНУ 
 

 

I Врши се измена Годишњег плана јавних конкурса за 2021. годину II број 42/21 од 

01.02.2021. године, будући да су Одлуком о изменама и допунама Одлуке о буџету Градске 

општине Севојно за 2021. годину (,,Службени лист града Ужица“ број 32/21), у оквиру раздела 

IV, програм 14 - Развој спорта и омладине, ПА 0005 - Спровођење омладинске политике, 

функционална класификација 133, економска класификација 481- Дотације невладиним 

организацијама, средства која су првобитно планирана Одлуком о буџету Градске општине 

Севојно за 2021. годину у износу од 400.000,00 динара, увећана за 1.500.000,00 динара.  

 

II За доделу средстава из буџета Градске општине Севојно за 2021. годину у износу од 

800.000,00 динара расписаће се јавни конкурс за доделу средстава за подстицање програма 

или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса које реализују 

удружења у области спровођења омладинске политике, а на територији Градске општине 

Севојно, и то: 

 

Назив јавног конкурса: Јавни конкурс за финансирање/суфинансирање програма  у области 

спровођења омладинске политике из буџета Градске општине Севојно у 2021. години 

Циљ јавног конкурса: стварање подстицајног окружења за унапређење живота младих, 

промоција здравих стилова живота и промоција спорта у складу са Локалним акционим 

планом за младе Градске општине Севојно 2017 – 2021 

Област јавног конкурса: спровођење омладинске политике  

Ко може да конкурише за средства: удружења, спортска удружења 

Планирани износ средстава: 800.000,00 динара  

Планирани период објављивања конкурса: август 2021. године 

Оквирни датум почетка реализације одабраних програма  

и њихово трајање:  септембар 2021. године - 25. децембар 2021. године. 

 

 

 

 

Град Ужице 

Градска општина Севојно                                                                      Председник                                                                        
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II број 444/21                                                                                         Иван Марић, с.р. 

17.08.2021. године 

Севојно 

 


