
    "Сл. гласник РС" број 42/11  

Скупштина градске општине Обреновац, на седници одржаној 29. септембра 2011. године, на основу 

члана 24 Статута градске општине Обреновац ("Сл. лист града Београда" број 44/08, 4/10 и 15/10) и члана 

102 Пословника Скупштине градске  општине Обреновац ("Сл. лист града  Београда" број 6/11), донела је 

 

 

 

ОДЛУКУ  

О СТАЛНИМ МАНИФ ЕСТАЦИЈАМА У ОБЛАСТИ СПОРТА ОД ЗНАЧАЈА ЗА 

 ГРАДСКУ ОПШТИНУ ОБРЕНОВАЦ 

 

 

Члан 1. 

Овом одлуком одређују се сталне манифестације у области спорта  које су од значаја за градску  

општину Обреновац и грађане Обреновца, као и начин њиховог остваривања, у  оквиру права и обавеза 

утврђених овом одлуком и законом.  

 

Члан 2. 

Сталне манифестације у области спорта од значаја за градску општину Обреновац су оне које 

својим значајем и садржајима презентују и афирмишу градску општину Обреновац и задовољавају  

потребе грађана Обреновца у области спорта. 

 

Члан 3. 

Сталне манифестације у области спорта од значаја за градску општину Обреновац (у даљем 

тексту: манифестације) су :  

1. Дечје олимпијске игре предшколаца  у Обреновцу,  

2. Међународни карате турнир "Трофеј Обреновца", 

3. Кајак - кану Видовданска регата, 

4. Међународни одбојкашки турнир пионирских екипа  

 

Манифестације се по правилу одржавају једном годишње.  

  

Дечје олимпијске игре предшколаца у Обреновцу, у којима, у организацији ПУ "Перка Вићентијевић" 

Обреновац а под покровитељством градске општине Обреновац учествују деца предшколског узраста 

укључивањем у многобројне спортске такмичарске игре (мини кошарка, мали фудбал, штафетне игре.. ) и 

плесне наступе у циљу анимирања и усмеравања деце за бављење спортом и развијања дружења и 

такмичарског духа.  

  

Међународни карате турнир "Трофеј Обреновца", у коме, у организацији Карате клуба "Раднички" а 

под покровитељством градске општине Обреновац учествују екипе и такмичари свих старосних 

категорија из земље и иностранства.  

 

Кајак - кану Видовданска регата, у којој, у организацији Кајак-кану клуба "Забрежје" а под 

покровитељством градске општине Обреновац учествују екипе и такмичари из земље и иностранства. 

 

Међународни одбојкашки турнир пионирских екипа  у коме, у организацији Одбојкашког клуба 

"ТЕНТ" а под покровитељством градске општине Обреновац учеству ју пионирске екипе из земље и 

иностранства .  

  

Члан 4. 

Манифестација има Организациони о дбор (у даљем тексту: Одбор).  

Одбор има председника и четири члана (укупно пет лица) које именује Веће градске општине 

Обреновац и то три члана из реда организатора манифестације, једног члана из Спортског савеза 

Обреновца и једног члана на предлог Комисије за спорт, као представника градске општине Обреновац,  

на мандатни период од четири године.  

 

Члан 5. 

Манифестација има правила.  

Правилима манифестације утврђују се: концепција манифестације, карактеристике и начин 

остваривања циља манифестације,  поступак доношења  програма манифестације, организатора односно 

лице које представља манифестацију  и ближи начин остваривања контроле обављања поверених послова 

и друга питања везана за одржавање манифестације.  

 Правила манифестације доноси Веће градске општине Обреновац на предлог Комисије за спорт.  

 

 

Члан 6. 

Одбор манифестације утврђује : програм манифестације, износ и начин обезбеђења средстава 

потребних за реализацију (програм и предрачун трошкова), место, време и дужину трајања 

манифестације, предлог учесника, подноси извештај Већу градске општине Обреновац о одржаној 

манифестацији са извештајем о утрошеним и оствареним средствима и мишљењем о спортском нивоу 



програма манифестације, посећености, медијској кампањи и сл. и обавља друге послове везане за 

одржавање манифестације. 

Одбор манифестације доставља програм и предрачун трошкова манифестације Комисији за 

спорт на мишљење, ко је Комисија за спорт затим доставља Одељењу за буџет, финансије, привреду и  

друштвене делатности ради благовременог планирања манифестација и финансијских средстава за 

њихову реализацију у наредној години. 

Веће градске општине на предлог Комисије за спорт одобрава програм манифестације и 

потребна средства према предрачуну трошкова за сваку календарску годину.  

 Одбор манифестације организује реализацију манифестације са стручним службама Управе 

градске општине и сарадницима из  других институција и организација.  

Одбор је одговоран за реализацију манифестације и за наменско трошење средстава Већу 

градске општине Обреновац. 

Одбор манифестације подноси Већу градске општине Обреновац извештај из става 1. овог члана, 

најкасније у року од 30 дана од дана завршетка манифестације . 

 

 

Члан 7. 

Средства за одржавање манифестације обезбеђују се у  буџету градске општине Обреновац на 

основу сагледаног програма и предрачуна трошкова, а у складу са расположивим  средствима. 

Поред средстава из става 1. овог члана, организатор манифестације обезбеђује средства за 

одржавање манифестације  и из других извора, у складу са законом  (донатори, спонзори и сл.). 

 

 

Члан 8. 

Организационе, стручне, административне, финансијске и техничке послове за потребе 

манифестације обављају стручне службе Управе градске  општине Обреновац или правно лице коме 

градска општина Обреновац повери те послове уговором. 

Уговор из става 1. овог члана закључује председник  градске општине Обреновац. 

Надзор над обављањем послова по Уговору из става 2. овог члана врши организациона јединица 

Управе градске општине надлежна за послове спорта и финансија.  

 

 

Члан 9. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном листу града Београда''.  

 

 

 

 

СКУПШТИНА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ОБРЕНОВАЦ  

VI-01 бр. 020- 83  од  29. септембра 2011. године  

Обрадили:         

ДБ/НМ  

 

 

                     ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

                       Мирослав Неговановић  

 

 


