
             
  

На основу члана 26. Статута Градске општине Пантелеј (``Службени лист Града 
Ниша`` број 53/17 прећишне текст ), Скупштина Градске општине Пантелеј на седници 
одржаној дана 16.03.2018. године донела је 
 
 

ОДЛУКУ О  
ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О  КУЛТУРНИМ,  СПОРТСКИМ И ДРУГИМ 

МАНИФЕСТАЦИЈАМА ОД ЗНАЧАЈА ЗА ГРАДСКУ ОПШТИНУ ПАНТЕЛЕЈ 
 

Члан 1. 
 

У Члану 4 . Oдлуке о  културним,  спортским и другим манифестацијама од 
значаја за Градску општину Пантелеј ( Сл. лист Града Ниша бр.104/2014) у ставу 1 иза 
алинеје 6 додаје се нова алинеје 7 и алинеја 8 које гласе: 

 
7. Хуманитарни турнир у баскету „3x3” 

 
8. МИНИ БАСКЕТ ПАНТЕЛЕЈ 

Члан 2. 
 
Иза члана 16. додаје је се нови чланови 16а и 16 б који гласе: 

 
Члан 16а 

Хуманитарни турнир у баскету „3x3” je манифестација екипног такмичења у 
новом олимпијском спорту „3x3” ( три на три) који се игра на два посебно опремљена 
терена постављена на јавном простору на територији Градске општине Пантелеј. 

Примарни циљ ове манифестације поред континуиране популаризације ове 
спортске дисциплине међу младима је и помоћ организацијама које се баве 
хуманитарним радом. 

Одржава се сваке године у јуну месецу. 
Организатори и реализатори манифестације су Градска општина Пантелеј и 

Кошаркашки савез Србије уз суорганизацију кошаркашких клубова са територије 
Градске општине Пантелеј и Града Ниша. 

 
Члан 16б  

МИНИ БАСКЕТ ПАНТЕЛЕЈ је спорска манифестација екипног такмичења у 
кошарци која за циљ има укључивање  што већег броја деце узраста од 7-11 година у 
спорско рекреативне активности.  

Овом манифеатцијом биће обухваћене девојчице и дечаци основно школског 
узраста са територије ГО Пантелеј, Града Ниша као и целог региона, који ће се 
такмичити на два или више упоредна терена са кошевима прилагођеним њиховом 
узрасту.  

Одржава се сваке године у мају месецу на спорским тренима на територији ГO 
Пантелеј. Организатор и реализатор манифестације је Градска општина Пантелеј уз 
суорганизацију кошаркашких клубова са територије Градске општине Пантелеј и Града 
Ниша. 
 

 



 
Члан 3. 

 
У осталом делу Oдлука о  културним,  спортским и другим манифестацијама од 

значаја за Градску општину Пантелеј, остаје непромењена. 
 

Члан 4. 
 

Овлашћује се секретар Скупштине градске општине да након ступања на снагу  
допуна сачини и објави пречишћен текст Одлуке.  

 
Члан 5. 

 
Одлуку објавити у "Службеном листу града Ниша". 

 
Број:5-4/18-01 
Датум:   16.03.2018. године 

 
 

СКУПШТИНА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ПАНТЕЛЕЈ 
 

          
 
 

ПРЕДСЕДНИК 
 
         Срђан Нешић 
 
 


