Веће градске општине Обреновац, на седници одржаној дана 17. маја 2011. године, на основу
члана 55. Статута градске општине Обреновац (''Сл. лист града Београда'' бр. 44/08, 4/10 и 15/10)
и члана 3. и 47. Пословника о раду Општинског већа градске општине Обреновац (''Сл. лист
града Београда'' бр. 2/05), на предлог Комисије за културу и образовање, донело је

ПРАВИЛНИК
О ИЗМЕНИ ПРАВИЛНИКА О НАЧИНУ И ПОСТУПКУ ОСТВАРИВАЊА ПРАВА НА
ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ОБРЕНОВАЦ
ОПРЕДЕЉЕНИХ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ

Члан 1.
У Правилнику о начину и поступку остваривања права на доделу средстава из буџета
градске општине Обреновац опредељених за образовање и васпитање VI -01 број 020-2/43 од 29.
априла 2010. године, (у даљем тексту: Правилник), у члану 2. ставу 2. алинеја друга мења се и
гласи:
"- трошкове смештаја наставника и ученика на такмичењима, у целини или делимично, у
висини коју предложи Комисија за културу и образовање".

Члан 2.
У свему осталом остаје на снази Правилник VI -01 број 020-2/43 од 29. априла 2010.
године.

Члан 3.
Овај Правилник ступа на снагу наредног дана од дана објављивања на огласној табли
Управе градске општине Обреновац.

ВЕЋЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ОБРЕНОВАЦ
VI -02 број 020-2/ 47 од 17. маја 2011. године
Обрадила:
НМ
ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ
Жељко Јоветић

О б р а з л о же ње
Према важећем Правилнику који је донет 29.04.2010. године чланом 2. ставом 2.
дефинисано је које врсте трошкова обухвата право финансирања и суфинансирања утанова у
области образовања и васпитања средствима буџета градске општине, па између осталих и
покриће "трошкова смештаја наставника и ученика на такмичењима до 2.500,00 динара по
особи".
Обзиром да је висина ове врсте трошка реално превазишла максимални износ који се
могао одобрити по особи и да тренутно просечни трошкови смештаја у хотелима, пре свега у
Хотелу Обреновац се крећу од 2.900-3.200,00 динара по особи, неопходно је важећу одредбу из
Правилника изменити, али не уношењем тренутно актуелног износа овог трошка, који износ је
променљива категорија, већ дефинисањем одредбе која ће Већу и председнику градске општине
омогућити утврђивање реалног износа у сваком конкретном случају који ће предлагати Комисија
за културу и образовање, на какав начин је и дефинисана измена тренутно важеће одредбе
Правилника која уређује ово питање.
Због потребе одлучивања о покрићу трошкова смештаја наставника са Косова у Хотелу
Обреновац, који са ученицима учествују на манифестацији "Мала матура – велико срце" од 19.23. маја 2011. године, а у циљу одобрења реалних трошкова, предлаже се да измена Правилника
ступи на снагу наредног дана од дана објављивања.

