На основу члана 135 став 1 тачка 1 и 7 Општег закона о образовању и васпитању Црне Горе
(''Сл.лист РЦГ'', бр. 64/02, 31/05, 49/07 и ''Сл. лист ЦГ'', бр. 45/10, 45/11, 39/13, 44/13, 47/17),
члана 27 став 1 тачка 15 и члана 38 став 1 тачка 2 Закона о локалној самоуправи (''Сл.лист ЦГ
''бр. 02/18), и члана 33 став 1 тачка 2 Статута општине Беране (''Сл.лист РЦГ–Општински
прописи'', бр. 21/04, бр. 34/06 и ''Сл.лист ЦГ–Општински прописи'', бр. 6/11), Скупштина
Општине Беране, на сједници одржаној дана, 31. маја 2018. године, донијела је
ОДЛУКУ
о утврђивању обавезе обезбјеђивања бесплатних уџбеника за основно образовање за ђаке
свих основних школа на територији општине Беране
Члан 1
Овом одлуком утврђује се обавеза за локалну самоуправу, Општину Беране, (у даљем
тексту: општина) да у буџету општине за сваку наредну фискалну годину, обезбиједи
финансијска средства, потребна за набавку уџбеника и других образовних средстава (у
даљем тексту: уџбеници) за основно образовање, за ученике свих основних школа на
територији општине Беране (у даљем тексту: основне школе), у циљу заштите стандарда
ученика и њихових породица и унапређења услова за несметано одвијање образовног
процеса у школама.
Уџбеници који се обезбјеђују ученицима на основу ове одлуке, дају се на бесплатно
коришћење ученицима основних школа од првог до деветог разреда и постају наставна
средства школа.
Члан 2
Финансијска средства за набавку уџбеника, обезбјеђују се у буџету општине за сваку
календарску годину, на посебно одређеној буџетској позицији за трансфере образовању.
Финансијска средства се сваке календарске године обезбјеђују у различитим износима, у
зависности од потреба, односно података о броју уџбеника које је потребно обезбиједити за
школску годину која слиједи, које податке Општини благовремено достављају основне
школе.
Члан 3
Поступак набавке уџбеника обавиће се у складу са важећим образовним програмом и
позитивним правним прописима Црне Горе за област образовања, те Законом о јавним
набавкама Црне Горе .
Основне школе достављају органу локалне управе Општине Беране, надлежном за послове
образовања детаљне податке о броју уџбеника, које је потребно набављати за школску
годину која слиједи, као и податке о броју новоуписаних ученика.
На основу достављених података о броју уџбеника, које је потребно обезбиједити за
школску годину која слиједи, орган локалне управе Општине Беране, надлежан за послове
јавних набавки, покреће и спроводи поступак јавне набавке.
Након спроведеног поступка јавне набавке, закључује се Уговор о јавној набавци са
добављачем уџбеника, најкасније до 20. августа текуће године, за школску годину која
слиједи.
Набављене уџбенике по основу Уговора о јавној набавци, основним школама ће
дистрибуирати општинска Комисија, најкасније до 31. августа текуће године.
Директори основних школа су дужни да приме уџбенике и потпишу записнике о
примопредаји са Предсједником општинске комисије за дистрибуирање уџбеника.
Уколико је школа примила оштећене уџбенике или се количина по испоруци разликује од
потребне, дужна је да одмах обавијести општину о томе.

Члан 4

Ученици су дужни да чувају уџбенике.
Ученици су обавезни да врате уџбенике школи након завршетка школске године очуване,
у употребном стању.
Члан 5
Основне школе су у обавези да са родитељима ученика који су добили на бесплатно
коришћење уџбенике, закључе уговоре, којима се утврђује обавеза чувања уџбеника, и
њихово враћање школама у употребном стању, након завршетка школске године на поновну
употребу, осим за уџбенике које ученици нису у могућности повратити школама на поновну
употребу, јер се исти третирају као потрошни примјерци у току образовног процеса.
Све евентуалне недостатке, односно оштећења која настану на уџбеницима, обавезни су
отклонити родитељи ученика о свом трошку.
Члан 6
Основне школе су дужне да се старају о уџбеницима, односно да воде евиденцију и да их
на крају школске године складиште и чувају, како би уџбеници могли бити коришћени у
следећој школској години.
Подјелу коришћених, враћених уџбеника из претходне школске године, који ће се
користити у школи за наредну школску годину, вршиће школа.
Члан 7
Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Сл.листу ЦГ – Oпштински
прописи.
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Образложење
Правни основ за доношење Одлуке о утврђивању обавезе обезбјеђивања бесплатних
уџбеника за основно образовање за ђаке свих основних школа на територији општине Беране
садржан је у члану 27 став 1 тачка 15 Закона о локалној самоуправи („Сл.лист ЦГ“ бр. 02/18),
којим је прописано да Општина, у складу са законом и другим прописом, у складу са
могућностима, учествује у обезбјеђивању услова и унапређењу дјелатности: здравствене
заштите, образовања, социјалне и дјечије заштите, запошљавања и других области од
интереса за локално становништво и врши права и дужности оснивача установа које оснива
у овим дјелатностима, у складу са законом.
Такође, у члану 135 став 1, тачка 1 и 7 Општег закона о образовању и васпитању Црне Горе
("Сл.лист РЦГ", бр. 64/02, 31/05, 49/07, Сл. лист ЦГ", бр. 45/10, 45/11, 39/13, 44/13, 47/17),
прописано је да се образовање и васпитање, између осталога финансира из јавних прихода,
буџета Црне Горе и Општине, као и из донација, спонзорства, легата и других извора.
Чланом 38 став 1 тачка 2 Закона о локалној самоуправи („Сл.лист ЦГ“ бр. 02/18),
прописано је да Скупштина доноси прописе и друге опште акте.
Разлози за доношење ове Одлуке су вишеструки. Образовање и васпитање је дјелатност
од јавног интереса. Општина Беране је, како претходних година, тако и ове, законитим,
рационалним и домаћинским располагањем буџетом, опредијелила значајна финансијска
средства за образовање, и кроз утврђене административно-правне процедуре, у
континуитету улагала у предшколско, основно, средње, и високо образовање. На тај начин
општина је доприносила стварању добрих услова за развој друштва, јер је значајан дио
новца улагала у образовање, чиме се улаже у људски капитал, и младе људе, јер је то
истинско улагање у будућност и развој нашег друштва.
У локалној управи су опридијељени да уз добре услове за квалитетно образовање свакоме
треба дати шансу, те да је образовање кључ сваког развијеног друштва. У том смјеру
општина већ пету годину заредом опредјељује финансијска средства у буџету, посебно за
набавку уџбеника и других образовних средстава за ђаке свих основних школа на
територији општине Беране.
Подсјећамо да је Општина Беране, функционишући на овим принципима, за школску
2014/2015 годину, једина у Црној Гори обезбиједила бесплатне уџбенике за ђаке првог
разреда основног образовања. За школску 2015/2016 годину, Општина Беране је
обезбиједила бесплатне уџбенике за ђаке од првог до четвртог разреда основног
образовања.
За школску 2016/2017, као и за 2017/2018 годину, Општина Беране је обезбиједила
бесплатне уџбенике за ђаке основних школа на територији општине Беране за свих девет
разреда основног образовања.
Оваквим пројектом, Општина Беране је постала препознатљива не само у Црној Гори, већ и
у региону, и на овај начин су подстакнули и остале градове и општине у Црној Гори, да на
исти или сличан начин, улажу у образовање, и помажу своје суграђане. Тиме је постигнут
пуни ефекат оваквог пројекта, који је битан елемент једне сложене, одговорне и проактивне
социјалне политике, коју води Општина Беране, чиме помаже своје најмлађе суграђане и
њихове породице, и доприноси бољем социјалном амбијенту у општини.
За спровођење ове Одлуке, потребно је обезбиједити финансијска средства, зависно од броја
ученика,а према подацима добијеним од школа.
Мишљења смо, да Одлуку о утврђивању обавезе обезбјеђивања бесплатних уџбеника за
основно образовање за ђаке свих основних школа на територији општине Беране, треба
подржати и донијети на Скупштини општине Беране.
Секретаријат за општу управу и друштвене дјелатности

