
На основу члана 32. тачка 20. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 129/2007 и 
83/2014-др.закон), члана 6. и 24. Закона о јавном окупљању („Сл. гласник РС“, бр. 6/2016) и члана 40. 
Статута општине Велико Градиште („Сл.гласник општине Велико Градиште“, бр. 9/2008),  

Скупштина општине Велико Градиште на 1. седници одржаној дана 13.06.2016. године,  д о н е л а    
ј е 
 

О Д Л У К У 
О ЈАВНОМ ОКУПЉАЊУ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ 

 
Члан 1. 

 Овом Одлуком одређује се простор на територији општине Велико Градиште на коме није 
дозвољено јавно окупљање под којим се подразумева окупљање више од 20 (двадесет) лица ради 
изражавања, остваривања и промовисања државних, политичких, социјалних и националних уверења и 
циљева, других слобода и права у демократском друштву. 
 Окупљањем, у смислу ове Одлуке, сматрају се и други облици окупљања којима је сврха 
остваривање верских, културних, хуманитарних, спортских, забавних и других интереса.  

 
Члан 2. 

 Јавно окупљање у смислу члана 1. ове Одлуке на територији општине Велико Градиште није 
дозвољено на месту на којем, због карактеристика самог места или његове посебне намене, прети опасност 
од наступања угрожавања безбедности људи и имовине, јавног здравља, морала, права других или 
безбедности Републике Србије. 
 

Члан 3. 
 Јавно окупљање у Великом Градишту као седишту локалне самоуправе није дозвољено: 

- у Ул. Сарајевска – потес испред зграде општине Велико Градиште и зграде Полицијске станице;   
- у Ул. Војводе Путника – потес испред Дома здравља Велико Градиште; 
- у Ул. Др Бошка Вребалова – потес испред ОШ „Иво Лола Рибар“ и Предшколске установе „Мајски 

Цвет“;  
- у Ул. Светосавска – потес испред Средње школе; 
- у Ул. Доситејева – потес испред Средње школе; 
- у Ул. Кнеза Лазара – потес испред ПЗТ „Телеком Србија“ а.д.; 
- у Ул. Обала краља Петра I – потес испред објеката Лучке капетаније, Царинске управе и Управе 

граничне полиције; 
- у Ул. Воје Богдановића – потес испред Ватрогасне станице;  
- у Ул. Др Бошка Вребалова - потес испред објеката Управе граничне полиције. 

 
Члан 4. 

Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о јавним окупљањима грађана на 
територији општине Велико Градиште („Општински службени гласник“, број 23/90).                                                    

                                                         
Члан 5. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику општине 
Велико Градиште“. 
                                                                               
Број: 214-1/2016-01-1 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ 
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