
                                                                                                                                                                                                                                                        

 

Веће градске општине Обреновац, на седници одржаној дана 29. априла 2010. године, на основу члана 55. 

Статута градске општине Обреновац (''Сл. лист града Београда'' бр. 44/08 и 4/10) и члана 3. и 47. 

Пословника о раду Општинског већа градске општине Обреновац (''Сл. лист града Београда'' бр. 2/05), на 

предлог своје Комисије за културу и образовање,  донело  је   

 

ПРАВИЛНИК  

О НАЧИНУ И ПОСТУПКУ ОСТВАРИВАЊА ПРАВА НА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ИЗ  БУЏЕТА 

ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ОБРЕНОВАЦ ОПРЕДЕЉ ЕНИХ  ЗА ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ 

 

Члан 1. 

Овим Правилником уређују се начин и услови под којима се финансирају или суфинансирају  

активности у области образовања и васпитања на територији  градске општине Обреновац . 

             Систем образовања и васпитања обухвата предшколско, основно и средње образовање и васпитање  

као и високо образовање, односно образовање студената, и остварује се уз поштовање општих принципа 

образовања и васпитања ко ји подразумевају једнако право и доступност образовања и васпитања за сву  

децу, ученике и одрасле без дискриминације, затим квалитетно и уравнотежено образовање и васпитање 

које је прилагођено узрасним и личним образовним потребама детета, ученика и одраслог, као и једнаке 

могућности за образовање и васпитање на свим нивоима и врстама образовања и васпитања.  

 

Члан 2. 

Право на финансирање или суфинансирање активности  у области  образовања и васпитања 

остварују предшколске установе, односно дечији вртићи, основне и средње школе, ученици основних и 

средњих школа, као и студенти са територије градске општине Обреновац (у  даљем тексту: корисници 

средстава). 

Право на финасирање или суфинансирање напред наведених субјеката обухвата:  

- трошкове превоза на такмичења,  

- трошкове смештаја наставника и ученика на такмичењима до 2.500,00 динара по особи, 

- трошкове студијских путовања студената у циљу дошколовавања,  

- награде најбољим ученицима и студентима са територије градске општине Обреновац,  

- као и друге активности из области образовања  и васпитања по процени Комисије за културу и 

образовање Већа градске општине Обреновац. 

  

Члан 3. 

Средства буџета опредељена за образовање и васпитање додељују се најбољим ученицима и 

студентима на основу конкурса.  

Конкурс уз претходну сагласност Већа градске општине расписује и спроводи Комисија за 

културу и образовање. 

Услове конкурса утврђује Веће градске општине приликом доношења одлуке о расписивању 

истог.  

Најбољим ученицима и студентима средства се могу доделити и на основу образложеног захтева   

за финансирање активности из области образовања и васпитања,  који је на предлог Комисије за културу и 

образовање Већа градске општине прихваћен од стране Већа градске општине Обреновац. 

Подносиоци захтева из претходног става  су дужни да уз исти приложе : 

- детаљан опис садржаја и циљ активности  

- детаљну спецификацију трошкова  

 

Члан 4. 

Корисник средстава дужан је да добијена средства користи за намену наведену у захтеву који је  

прихваћен од стране Већа градске општине Обреновац.  

У случају отказивања активности, корисник средстава дужан је да иста у пуном износу врати 

градској општини Обреновац. 

Корисник средстава дужан је да Комисију за културу и образовање посебним дописом обавести о :  

- почетку реализације активности  

- изменама везаним за садржај, термин и начин коришћења одобрених средстава  

Корисник средстава дужан је да Комисији за културу и образовање Већа градске општине 

Обреновац најкасније 30 дана по реализацији активности достави извештај о реализацији активности, са 

исказаним стварним трошковима исте. 

 

Члан 5. 

Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања на огласној табли Управе градске 

општине Обреновац.  

 

ВЕЋЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ОБРЕНОВАЦ  

VI -01 број 020-2/43 од 29. априла 2010. године  

 

                                                                   ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ                                                                                      

                                                                                           Жељко Јоветић                                                                     


