
 На основу члана 3. став 1. и 3. Закона о јавном окупљању („Службени гласник 

Републике Српске“, број 118/08), члана 30. став 1. алинеја 8. Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник Републике Српске“, број 101/04, 42/05 и 118/05), члана 28. Статута 

општине Козарска Дубица („Службени гласник Општине Козарска Дубица“, број 5/06 – 

пречишћен текст, 6/07, 12/07 и 02/08) и члана 103. Пословника о раду Скупштине општине 

Козарска Дубица – пречишћен текст („Службени гласник Општине Козарска Дубица“, 

број 3/08 ), Скупштина Општине Козарска Дубица, на Шестој радној сједници одржаној 

дана 01.06.2009. године, донијела је  

 

О Д Л У К У 

о oдређивању примјереног простора за одржавање јавних скупова на подручју 

општине Козарска Дубица 

 

Члан 1. 

 

 Овом Одлуком одређује се примјерени простор за одржавање јавних скупова  на 

подручју општине Козарска Дубица. 

Члан 2. 

 

 Јавним окупљањем грађана у смислу Закона о јавном окупљању сматра се свако 

организовано окупљање грађана које се одржава на зато примјереном простору. 

 

Члан 3. 

 

 Простор примјерен за јавни скуп је јавно мјесто које је приступачно и погодно за 

окупљање лица чији број и идентитет није унапред одређен и на коме окупљање грађана 

не доводи до угрожавање права и других лица, јавног морала, безбједности људи, 

имовине, здравља људи и ометање јавног саобраћаја. 

 

Члан 4. 

 

 На подручју општине Козарска Дубица простор примјерен за јавни скуп одређује 

се на следећим локацијама: 

 

- Спортска дворана (унутрашњи простор), 

- Плато испред Спортске дворане (вањски простор), 

- Трг Николе Пашића испред зграде Скупштине општине (вањски простор), 

- Дом културе (унутрашњи простор), 

- Градски стадион у Козарској Дубици и сви други отворени и затворени простори за 

одржавање спортских, вјерских и других традиционалних манифестација. 

 

Члан 5. 

 

 Одржавање јавних скупова вршиће се на начин како је прописано Законом о јавном 

окупљању. 

Члан 6. 

 

 Ова Одлука ступа на снагу даном доношење и биће објављена у „Службеном 

гласнику Општине Козарска Дубица“. 
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