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Скупштина Градске општине Савски венац је на седници одржаној дана 27.12.2018.године, на основу чл. 17. 

Статута Градске општине Савски венац („ Службени лист града Београда" број 45/08, 18/10, 35/10, 33/13, 36/13 и 

66/16), а у складу са чл. 137. и 138. Закона о спорту („Службени гласник РС“, број 10/2016) и Одлуком о 

задовољавању потреба и интереса грађана у области спорта на подручју Градске општине Савски венац 

(,,Службени лист града Београда“, број 105/16 и 118/16), донела следећу: 

 

ОДЛУКУ 

О СТАЛНИМ МАНИФЕСТАЦИЈАМА У ОБЛАСТИ СПОРТА ОД ЗНАЧАЈА ЗА 

ГРАДСКУ ОПШТИНУ САВСКИ ВЕНАЦ 

 

Члан 1. 

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

Савски венац, уређује се начин управљања и финансирања манифестација и друга питања од значаја за рад и 

одржавање манифестација.  

Члан 2. 

                 Сталне манифестације у области спорта које су од значаја за Градску општину Савски венац (у даљем 

тексту: манифестације) су оне које својим значајем и садржајима презентују и афирмишу Градску општину Савски 

венац и задовољавају потребе грађана у области спорта. 

Члан 3. 

Сталне манифестације у области спорта од значаја за Градску општину Савски венац су: 

 1. Сајам спорта;  

2. „Basketball Urban tim chalenge - Савски венац“; 

3. Булевар шаха. 

Сталне манифестације у области спорта од значаја за Градску општину Савски венац се одржавају једном 

годишње, у складу са правилима које има свака Манифестација. 

Члан 4. 

                За организацију манифестација из члана 3. Одлуке и сва остала питања од значаја за ове манифестације 

биће задужен Одбор за манифестације (у даљем тексту Одбор) који образује Председница Градске општине 

Савски венац.  

Одбор има председника и четири члана и то три члана из реда Градске општине Савски венац, једног 

члана из Спортског савеза Савског венца и једног члана из реда истакнутих спортских радника, а на предлог 

Комисије за спорт и рекреацију Градске општине Савски венац  (у даљем тексту: комисија). 

Члан 5. 

Одбор за манифестације Градске општине Савски венац за сваку манифестацију предлаже Правилник. 

Правилником се утврђују карактеристике манифестације, ближи начин остваривања циља манифестације, 
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програмски садржај, место одржавања, рокови за реализацију, носиоци активности. Правилник се доставља Већу 

Градске општине Савски венац на усвајање.  

Одбор манифестације организује реализацију манифестације са стручним службама Управе Градске 

општине и сарадницима из других институција и организација. 

Одбор подноси извештај Већу Градске општине Савски венац о одржаној манифестацији са извештајем о 

утрошеним и оствареним средствима и мишљењем о спортском нивоу програма манифестације, посећености, 

медијској кампањи и сл. 

Извештај се доставља Већу Градске општине Савски венац, најкасније у року од 30 дана од дана 

завршетка манифестације.  

Члан 6. 

Средства за одржавање и реализацију манифестација обезбеђују се у буџету Градске општине Савски 

венац на основу сагледаних програма и финансијског плана прихода и расхода Манифестације, као и осталих 

потреба у области спорта за које се средства обезбеђују у буџету Градске општине Савски венац. 

Поред средства из става 1. овог члана, средства за одржавање манифестација могу се обезбеђивати и из 

других извора, у складу са законом (конкурси државних организација, фондација, домаћих и страних извора 

финансирања, донатори, спонзори и сл.) 

Члан 7. 

О реализацији ове Одлуке стараће се надлежна Одељења  Управе Градске општине Савски венац. 

Члан 8. 

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

 

СКУПШТИНА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ 

Број: 06-1-21.2/2018-I-01 од 27.12.2018. године 

Београд 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ                                                                                                     

Немања Берић, с.р. 

 

Тачност отправка оверава 

Секретар Скупштине 

Сава Мартиновић 


