
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), на основу Одлуке о избору програма 

II број 490/22 од 25.08.2022. године и Одлуке о буџету Градске општине Севојно за                       2022. 

годину („Службени лист града Ужица“ брoj 58/21), председник Градске општине Севојно 

доноси 
 

РЕШЕЊЕ 

 О ДОДЕЛИ СРЕДСТВА 

 

1. Додељују се средства из буџета Градске општине Севојно за 2022. годину у износу од 

200.000,00 динара удружењу КУД „Наш завичај“ Севојно, за реализацију одобреног 

програма под називом „Заштита националне баштине кроз очување и презентацију 

оригиналне народне ношње“, а на основу спроведеног Другог јавног конкурса за 

финансирање/суфинансирање програма у области културе из буџета Градске општине 

Севојно у 2022. години објављеног дана 22.07.2022. године.  

 

2. Са удружењем из става 1. овог решења биће закључен уговор о 

финасирању/суфинансирању програма за који су додељена средства којим ће се 

уредити међусобна права, обавезе и одговорности уговорних страна.  
 

3. У случају ненаменског коришћења средстава од стране удружења из става 1. овог 

решења предузеће се одговарајуће мере за повраћај средстава у буџет Градске општине 

Севојно, у складу са законом. 

 

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е 

 

Одлуком о буџету Градске општине Севојно за 2022. годину („Службени лист града 

Ужица“ број 58/21) у оквиру раздела 4; програм 13: Развој културе и информисања;  

програмска активност 0002 - Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва; 

функционална класификација 820; позиција 42; економска класификација 481 - Дотације 

невладиним организацијама, утврђена су средства у укупном износу од 800.000,00 динара. 

У складу са Изменом Годишњег плана јавних конкурса II број 422/22 од 18.07.2022. 

године за Други јавни конкурс за финансирање/суфинансирање програма у области 

културе укупан износ средстава планиран за финансирање/суфинансирање програма 

удружења у области културе из буџета Градске општине Севојно у 2022. години је 

200.000,00 динара. 

Градска општина Севојно је дана 22.07.2022. године објавила Други јавни конкурс 

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

Севојно у 2022. години, а председник градске општине је решењем II број 02-459/22 од 

05.08.2022. године формирао Конкурсну комисију. 

Комисија је дана 12.08.2022. године извршила оцену поднетих програма и утврдила 

Листу вредновања и рангирања.  

Према редоследу утврђеном у Листи вредновања и рангирања председник градске 

општине је, у оквиру обезбеђених средстава, одлучио о избору програма који се подстиче 

средствима назначеним у конкурсу.  

На основу напред наведеног одлучено је као у диспозитиву решења. 

 

ГРАД УЖИЦЕ 

ГРАДСКА ОПШТИНА СЕВОЈНО 

ПРЕДСЕДНИК     ПРЕДСЕДНИЦА 

II број 491/22          ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СЕВОЈНО 

25.08.2022. године Мирјана Ђурић, с.р. 

Севојно 


