
 

„Сл. лист града Београда“ број 8/15  

Скупштина градске општине Обреновац на седници одржаној 13. фебруара 2015. године, на 

основу члана 24 тачке 45 Статута градске општине Обреновац („Службени лист града Београда“, 

број 19/14- пречишћен текст и 73/14), донела је 

 

О Д Л У К У 

о значајним дaтумима које прославља – обележава  

градска општина Обреновац 

 

Члан 1. 

Овом одлуком утврђују се значајни датуми који се прослављају и обележавају у градској 

општини Обреновац и о чијој организацији се стара градска општина Обреновац.  

 

Члан 2. 

Значајни датуми у смислу члана 1. ове Одлуке су:  

1. 9 мај – Дан победе над фашизмом и дан Европе; 

2. Слава градске општине Обреновац – Силазак Светог духа на апостоле – Духови 

(Св. Тројица - 50. дан по Васкрсу); 

3. 12.07. – полагање венаца палим борцима у ратовима од 1990-1999. године код 

споменика на платоу код Спортско-културног центра „Обреновац“; 

4. 14.10. – Дан ослобођења Обреновца у  Другом светском рату ( полагање венаца на 

споменик броцима НОР-а 1941-1945  на градском тргу у Обреновцу); 

5. 31.10. – Дан ослобођења Обреновца у Првом светском рату (полагање венаца на 

споменик носиоцима Карађорђеве звезде на градском тргу у Обреновцу) и 

6. 20.12.  – Дан градске општине Обреновац (дан указа кнеза Милоша Обреновића 

којим је установљен назив Обреновац). 

Статутом градске општине Обреновац датум наведен под тачком 2 става 1 овог члана –

Силазак Светог духа на апостоле – Духови (Св. Тројица) утврђен је  као слава градске општине, а 

датум наведен под тачком 6 става 1 овог члана - 20.12. утврђен је као  Дан градске општине. 

 

Члан 3. 

Веће градске општине Обреновац ће у року од 30 дана донети обавезујуће упутство о 

спровођењу ове Одлуке и протокол прослављања и обележавања значајних датума и празника.  

Актима из става 1. овог члана биће одређени носиоци организације и одговорна лица за 

реализацију активности. 

Члан 4.  

Средства за прослављање, односно обележавање значајних датума и празника из члана 2 

ове Одлуке обезбеђују се у буџету градске општине Обреновац. 

 

Члан 5. 

              Стручне и организационо-техничке послове у вези реализације ове Одлуке обављаће 

Кабинет председника градске општине и Одељење за развој Управе градске општине Обреновац.  

   

Члан 6. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном листу града 

Београда".  
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