
На основу члана 19. Одлуке о поступку доделе и контроле коришћења средстава за подстицање 

програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног  интереса („Службени 

лист града Ужица“, број 49/19), Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету Градске општине 

Севојно за 2022. годину (,,Службени лист града Ужица“, бр. 43/22) и Одлуке о избору програма 

II број 733/22 од 20.12.2022. године, председник Градске општине Севојно доноси 

 

РЕШЕЊЕ О ДОДЕЛИ СРЕДСТВА 

 
Додељују се средства из буџета Градске општине Севојно за 2022. годину за област 

спровођења омладинске политике, а у складу са Другим јавним конкурсом за 

финансирање/суфинaнсирање програма у области спровођења омладинске политике из 

буџета Градске општине Севојно у 2022. години II број 668/22 од 

18.11.2022. године, у укупном износу од 120.000,00 динара, у оквиру раздела 4; програм 14: 

Развој спорта и омладине, ПА 0005 - Спровођење омладинске политике; функционална 

класификација: 133; позиција: 39; економска класификација: 481 - Дотације невладиним 

организацијама, најбоље рангираном програму: 
 

 

Деловодни 

број 

Назив 

удружења 

Назив 

програма 

Број 

бодова 

Одобрена 

средства 

 
681/22 

 
Фудбалски клуб 

„Севојно”, 

Севојно 

 
„Утицај спорта 

на    развој 

младих особа“ 

 
71,67 

 

 
120.000,00 

динара 

 

У случају ненаменског коришћења средстава предузеће се одговарајуће мере за повраћај 

средстава у буџет Градске општине Севојно, у складу са законом. 

 

Одобрена средства удружењу ће се доделити на основу закљученог уговора о 

финасирању/суфинансирању програма у области спровођења омладинске политике између 

корисника и Градске општине Севојно, којим ће се уредити међусобна права, обавезе и 

одговорности уговорних страна. 

 

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е 

 

Одлуком о изменама и допунама Одлуке о буџету Градске општине Севојно за 2022. годину 

(,,Службени лист града Ужица“, бр. 43/22) у оквиру раздела 4; програм 14: Развој спорта и 

омладине, ПА 0005 - Спровођење омладинске политике; функционална класификација: 133; 

позиција: 39; економска класификација: 481 - Дотације невладиним организацијама утврђена 

су средства у укупном износу од 604.746,00 динара. 

 

Градска општина Севојно је дана 18.11.2022. године објавила Други јавни конкурс за 

финансирање/суфинансирање програма у области спровођења омладинске политике из 

буџета Градске општине Севојно у 2022. години и за тај јавни конкурс определила средства 

из буџета у укупном износу од 120.000,00 динара. 

 

Председник Градске општине Севојно је решењем II број 02-699/22 од 05.12.2022. године                                                                      

формирао Конкурсну комисију која је извршила вредновање предложених програма и 

утврдила Листу вредновања и рангирања пријављених програма, о чему је сачинила 

записник. 

 

 

 



Одлуком о избору програма II број 733/22 од 20.12.2022. године, председник Градске 

општине Севојно је одлучио о избору програма који се финансира из средстава буџета 

Градске општине Севојно и висини одобрених средстава.  

 

На основу свега напред наведеног одлучено је као у диспозитиву решења. 

 

 
 

Град Ужице 

Градска општина Севојно 

Председник ПРЕДСЕДНИЦА 

II број 734/22 ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СЕВОЈНО 

20.12.2022. године Мирјана Ђурић, с.р. 

Севојно 


