ЗАКОН О ОКУПЉАЊУ ГРАЂАНА
("Сл. гласник РС", бр. 51/92, 53/93, 67/93 и 48/94, "Сл. лист СРЈ", бр. 21/2001
- одлука СУС и "Сл. гласник РС", бр. 101/2005 - др. закон)
Члан 1
Окупљања грађана су слободна и остварују се на начин прописан овим законом.

Члан 2
Окупљањем грађана, у смислу овог закона, сматра се сазивање и одржавање збора
или другог скупа на за то примереном простору (у даљем тексту: јавни скуп).
Простором примереним за јавни скуп сматра се простор који је приступачан и погодан
за окупљање лица чији број и идентитет нису унапред одређени и на коме окупљање
грађана не доводи до ометања јавног саобраћаја, угрожавања здравља, јавног морала
или безбедности људи и имовине.
Простором примереним за јавни скуп сматра се и простор на коме се одвија јавни
саобраћај превозним средствима кад је могуће додатним мерама обезбедити
привремену измену режима саобраћаја, као и заштиту здравља и безбедност људи и
имовине, за шта се обезбеђују средства у складу с овим законом.
Јавни скуп се не може одржавати у близини Савезне скупштине и Народне скупштине
Републике Србије непосредно пре и у време њиховог заседања.
Актом општине, односно града одређују се простори из ст. 2. и 3. овог члана.
На простору из става 3. овог члана јавни скуп се може одржавати од 8 до 14 и 18 до 23
сата и може трајати најдуже три сата.

Члан 3
Јавни скуп се може пријавити и одвијати као кретање учесника јавног скупа на
одређеном простору (у даљем тексту: јавни скуп у покрету).
Јавни скуп у покрету на простору из члана 2. став 3. може се одвијати само
непрекинутим кретањем, осим на месту поласка и завршетка.

Члан 4
Пријаву за одржавање јавног скупа може поднети свако физичко, односно правно лице
(у даљем тексту: сазивач).
Као место одржавања јавног скупа сазивач може пријавити простор из члана 2. став 3.
овог закона, ако прихвати да сноси трошкове настале привременом изменом режима
саобраћаја и друге трошкове настале ванредним обављањем комуналних услуга.
Сазивач који пријави јавни скуп из члана 2. став 3. овог закона подноси уз пријаву
доказ о томе да је уплатио средства на име обезбеђења трошкова из става 2. овог
члана (у даљем тексту: кауција).

Актом општине, односно града утврђује се висина кауције и орган коме се уплаћује.

Члан 5
За одржавање реда на јавном скупу одговоран је сазивач.
Послове заштите личне и имовинске сигурности учесника јавног скупа и других
грађана, одржавање јавног реда и мира, безбедности саобраћаја и друге послове који
се односе на обезбеђивање јавног скупа обавља Министарство унутрашњих послова.
Комуналне услуге везане за одржавање јавног скупа обезбеђује надлежни орган
општине, односно града.

Члан 6
Пријаву за одржавање јавног скупа сазивач подноси Министарству унутрашњих
послова - организационој јединици на подручју одржавања јавног скупа (у даљем
тексту: надлежни орган), најкасније 48 сати пре времена за које је јавни скуп заказан.
Пријаву за одржавање јавног скупа из члана 2. став 3. овог закона, сазивач подноси
надлежном органу најкасније пет дана пре времена за које је јавни скуп заказан.
Пријава се подноси лично или препорученом пошиљком и мора бити потписана. Рок за
пријаву поднету препорученом пошиљком, тече од дана приспећа пошиљке.
Пријава садржи програм и циљ јавног скупа, податке о одређеном месту, времену
одржавања и трајању јавног скупа и податке о мерама које сазивач предузима за
одржавање реда и о редарској служби коју ради тога организује, са проценом броја
учесника јавног скупа.
Пријава јавног скупа у покрету садржи и детаљно одређену трасу кретања, место
поласка и место завршетка.
Копију пријаве сазивач истовремено доставља надлежном органу општине, односно
града из члана 5. став 3. овог закона.

Члан 7
Кад пријава не садржи податке из члана 6. став 4. овог закона, надлежни орган
упозориће на то сазивача и одредити му рок да употпуни пријаву.
У случају из става 1. овог члана јавни скуп сматра се пријављеним подношењем
потпуне пријаве.
Свака измена садржине поднете пријаве сматраће се подношењем нове пријаве.

Члан 8*
(Престао да важи одлуком СУС)

Члан 9

Надлежни орган привремено ће забранити одржавање јавног скупа који је усмерен на
насилно мењање Уставом утврђеног поретка, нарушавање територијалне
целокупности и независности Републике Србије, кршење Уставом зајемчених слобода
и права човека и грађанина, изазивање и подстицање националне, расне и верске
нетрпељивости и мржње.
О привременој забрани јавног скупа надлежни орган обавестиће сазивача најкасније у
року од 12 сати пре времена за које је скуп заказан.
Надлежни орган ће у року из става 2. овог члана упутити месно надлежном окружном
суду образложен захтев за одлучивање о забрани јавног скупа из разлога садржаних у
ставу 1. овог члана (у даљем тексту: захтев).

Члан 10
Окружни суд ће у року од 24 сата од пријема захтева одржати претрес на који ће
позвати подносиоца захтева и сазивача и донети решење.
Претрес се може одржати и ако уредно позване странке не дођу, на шта ће се странке
изричито упозорити.
Окружни суд може решењем одбити захтев и поништити решење о привременој
забрани или може изрећи забрану одржавања јавног скупа.
Против првостепеног решења странке могу изјавити жалбу у року од 24 сата од
достављања решења.
Жалба се не доставља на одговор.
О жалби одлучује Веће Врховног суда Србије у саставу од три судије, у року од 24 сата
од пријема жалбе.
У поступку по захтеву за забрану јавног скупа сходно се примењују одговарајуће
одредбе Закона о кривичном поступку, ако овим законом није друкчије одређено.

Члан 11
Надлежни орган може да забрани одржавање јавног скупа ради спречавања ометања
јавног саобраћаја, угрожавања здравља, јавног морала или безбедности људи и
имовине.
О забрани одржавања јавног скупа надлежни орган је дужан да обавести сазивача
најкасније 12 сати пре времена за које је скуп заказан.
Жалба на забрану из става 1. овог члана не одлаже извршење решења.

Члан 12
Ако у току одржавања јавног скупа наступе околности из члана 9. став 1, односно
члана 11. став 1. овог закона, надлежни орган ће упозорити сазивача да прекине
одржавање јавног скупа и позове окупљене грађане да се разиђу ради успостављања
реда.

Ако сазивач у случају из става 1. овог члана, не може или одбије да прекине
одржавање јавног скупа, надлежни орган ће донети решење о забрани, усмено га
саопштити, прекинути одржавање јавног скупа и предузети мере за успостављање
јавног реда и мира.
Писмени отправак решења из става 2. овог члана надлежни орган ће доставити
сазивачу у року од 12 сати.
У случају кад је јавни скуп прекинут због наступања околности из члана 9. став 1. овог
закона, надлежни орган ће у року од 12 сати од прекида упутити месно надлежном
окружном суду образложен захтев за одлучивање о забрани прекинутог јавног скупа.

Члан 13*
(Престао да важи одлуком СУС)

Члан 14
Јавни скуп који се одржава без претходне пријаве, надлежни орган ће онемогућити и
предузети мере за успостављање јавног реда и мира.

Члан 15**
Новчаном казном од 10.000 динара или казном затвора до 60 дана казниће се за
прекршај:
1) сазивач јавног скупа који није предузео мере за одржавање реда на јавном скупу,
односно није организовао редарску службу (члан 5. став 1);
2) лице које окупља грађане без претходне пријаве (члан 6);
3) (престала да важи одлуком СУС)
4) сазивач јавног скупа који одржава скуп противно забрани из члана 9. став 1. односно
члана 11. став 1. овог закона;
5) сазивач јавног скупа који не прекине јавни скуп у складу са чланом 12. овог закона.
За прекршај из става 1. тач. 1, 2, 4. и 5. овог члана казниће се правно лице новчаном
казном до 500.000 динара а одговорно лице новчаном казном до 50.000 динара.

Члан 16
Општина, односно град донеће акт из члана 2. став 5. и члана 4. став 4. у року од 15
дана од дана ступања на снагу овог закона.

Члан 17
Даном ступања на снагу овог закона престаје да важи Закон о јавним окупљањима
грађана ("Службени гласник СР Србије", број 14/90).

Члан 18

Овај закон ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у "Службеном гласнику
Републике Србије".

