Веће градске општине Обреновац, на седници одржаној дана 13. јула 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
ПРАВ ИЛ НИК
О ИЗМЕНИ И ДОПУ НИ ПРАВ ИЛНИКА О НАЧ ИНУ И ПОСТУ ПКУ ОСТВ АРИВ АЊА ПРАВ А НА
ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ИЗ БУ ЏЕТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ОБРЕНОВ АЦ ЗА ПРОГРАМЕ И
ПРОЈ ЕКТЕ ИЗ ОБЛАСТИ КУЛТУРЕ ОД ЗНАЧ АЈА ЗА ГРАДСКУ ОПШТИНУ ОБРЕНОВ АЦ

Члан 1.
У Правилнику о начину и поступку остваривања права на доделу средстава из буџета градске
општине Обреновац за програме и пројекте из области културе од значаја за градску општину
Обреновац VI-01 бр. 020-2/44 од 29. априла 2010. године (у даљем тексту: Правилник), члан 2 мења
се и гласи:
" За културно уметничку делатност из члана 1. овог Правилника, укупно расположива
буџетска средства у одређеној буџетској години опредељују се корисницима на следећи начин:
40% - јавним конкурсом за финансирање пројеката,
40% - непосредно, за манифестације и програме од посебног значаја за градску оптшину
Обреновац, по поднетим захтевима,
20% - непосредно, другим корисницима по поднетим захтевима.
Вредновање пројеката и захтева корисника којима се средства додељују непосредно врши
Комисија за културу и образовање Већа градске општине Обреновац (у даљем тексту: Комисија) уз
сагласност Већа градске општине Обреновац и путем конкурса по поступку утврђеном овим
Правилником."
Члан 2.
У члану 4. Правилника, став 1. се брише.
У истом члану став 2, мења се и гласи:
"Путем јавног конкурса (у даљем тексту конкурс) врши се избор програма – пројеката из
области из члана 1.овог Правилника који најмање једном годишње расписује и спроводи Комисија
Већа градске општине за културу и образовање, уз сагласност Већа градске општине на услове и
текст конкурса."
Члан 3.
У члану 11. ставу 1. Правилника испред речи "покровитељ" додају се речи "организатор и".
У ставу 2. и 3. истог члана Правилника иза речи "о прихватању" додају се рачи "организације
и".
Члан 4.
На питања која нису уређена овим Правилником сходно се могу применити одредбе
Правилника о начину финансирања пројеката организација цивилног друштва, непрофитних и
неполитичких организација средствима буџета градске општине Обреновац VI – 03 бр. 020 -1 / 37 од
25.06.2010. го дине, VI – 03 бр. 020 -1/ 48 од 12. јула 2010. године и VI – 03 бр. 020 -1/18 од 29. априла
2011. године, које нису у супротности са овим Правилником.
Члан 13.
Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања на огласној табли Управе
градске општине Обреновац.
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