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Република Србија 

Град Ужице 

Градска општина Севојно 

 III број 06-10/23 

Датум: 11.01.2023. године 

 

 

 

           Веће Градске општине Севојно, на седници одржаној 11.01.2023. године, 

разматрало је услове и начин под којим ће се давати на коришћење просторије 

Омладинског клуба у Севојну, у Улици Александра Вучковића бр. 5 и Свечане сале у 

згради Градске општине и на основу члана 42. Статута Градске општине Севојно 

(„Службени лист града Ужица“, број 13/19), и донело 

 
 

О Д Л У К У 
 

I Утврђују се услови под којима ће се давати на коришћење просторије   Омладинског 

клуба у Севојну, у Улици Александра Вучковића бр. 5 и Свечане сале у згради Градске 

општине: 

 

- Корисници који желе да користе предметнe просторије потребно је да 

поднесу захтев, чији образац преузимају и предају у Управи Градске 

општине Севојно 

 

- Корисници су у обавези да користе просторије само у сврху активности за 

коју им је захтев одобрен и у одобреним терминима 

 

- Корисници немају право да предметне просторије уступају другим 

корисницима, нити уносе и задржавају личне ствари, осим оних које су им 

потребне за обављање активности, а које су у обавези да изнесу после 

завршених активности 

 

- Сви корисници су у обавези да одржавају хигијену у просторијама, 

евидентирају евентуалне недостатке приликом уласка у просторије и о 

истим благовремено обавесте Управу градске општине 

  

- Сви корисници просторија су у обавези да након коршћења исте оставе у 

првобитном стању, односно онаквом каквом су га затекли 

 

- За све неправилности које настану за време коришћења просторија, 

корисник ће бити обавештен уз обавезу да их отклони, а насталу штету 

надокнади 

 

- Корисник који се не буде придржавао утврђених услова коришћења 

просторија губи право да исте убудуће користи 

 

- Лице које је задужено да преда, а да потом и преузме кључеве од 

корисника је референт Управе градске општине Севојно 
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- Свечана сала Градске општине ће се по потреби уступати на коришћење 

Матичној служби града Ужица за одржавање венчања 

 

- О поштовању утврђених услова коришћења предметних просторија стараће 

се начелник Управе градске општине Севојно или лице које он овласти и 

координатор Омладинског клуба. 

 

 II Ова одлука ступа на снагу даном доношења. 

 

III Ступањем на снагу ове Одлуке престају да важе Одлуке Већа градске општине                       

III Број 06-618/18 од 26.10.2018. године и III Број 06- 618-1/18 од  26.10.2018. године. 

 
 

         

      Председница Већа 

Градске општине Севојно  

 Мирјана Ђурић,с.р. 


