
VAŽNE ODREDBE ZAKONA O JAVNOM OKUPLJANJU  

Mirnim okupljanjem i javnim prosvjedom podrazumijeva se svako organizirano 
okupljanje više od 20 ljudi, koje se održava radi javnog izražavanja i promicanja 
političkih, socijalnih i nacionalnih uvjerenja i ciljeva. 

Organizator javnog okupljanja je dužan prijaviti održavanje mirnog okupljanja i javnog 
prosvjeda policijskoj upravi na čijem se području mirno okupljanje i javni prosvjed 
namjerava održati. 

Prijava se podnosi 7 dana prije početka održavanja javnih priredbi, 5 dana prije 
mirnog okupljanja i javnog prosvjeda, a iznimno iz osobito opravdanih razloga prijavu 
je dopušteno podnijeti najkasnije 48 sati prije početka održavanja javnog okupljanja. 

Drugi oblici okupljanja  podrazumijevaju okupljanja kojima je svrha ostvarivanje 
gospodarskih, vjerskih, kulturnih, humanitarnih, športskih, zabavnih i inih interesa.  

Drugi oblici okupljanja se ne prijavljuju.  

Iznimno se prijavljuju drugi oblici okupljanja koji, s obzirom na predmnijevani broj 
sudionika ili narav okupljanja, zahtijevaju poduzimanje posebnih sigurnosnih mjera 
izvan redovite djelatnosti mjesno ovlaštene policijske uprave, a koja se u tom 
slučaju  podnosi najkasnije 48 sati prije održavanja.  

Ne prijavljuju se okupljanja na koja je pozvan određeni broj gostiju i koja drugim 
osobama (javnosti) nisu dostupna, primjerice vjenčanja, obiteljske proslave i sl., 
sastanci, tribine, okrugli stolovi ili okupljanja registriranih političkih stranaka te 
sindikalnih i drugih udruga koja se održavaju u zatvorenim prostorijama prikladnim za 
te svrhe.  Takva javna okupljanja se ne smatraju „javnim“. 

Mirno okupljanje i javni prosvjed ne smije se održavati u blizini bolnica, na način da 
ometa pristup vozilima hitne pomoći i remeti mir bolesnicima, u blizini dječjih vrtića i 
osnovnih škola dok se u njima nalaze djeca,  u nacionalnim parkovima, na auto-
cestama i magistralnim cestama na način kojim se ugrožava sigurnost cestovnog 
prometa. 

Organizator je dužan osigurati red i mir na mirnom okupljanju i javnom prosvjedu i 
dovoljan broj redara. Organizator može obavljanje redarskih poslova povjeriti 
trgovačkom društvu registriranom za obavljanje zaštitarske djelatnosti. 

Sudionicima mirnog okupljanja i javnog prosvjeda zabranjeno je nositi oružje ili 
predmete pogodne za nanošenje ozljeda te alkoholna pića. 

Sudionicima mirnog okupljanja i javnog prosvjeda zabranjeno je nositi odoru, dijelove 
odore, odjeću, oznake ili druga obilježja kojima se poziva ili potiče na rat ili uporabu 
nasilja, na nacionalnu, rasnu ili vjersku mržnju ili bilo koji oblik nesnošljivosti. 

Redar je za vrijeme obavljanja poslova održavanja reda i mira dužan štititi sudionike 
mirnog okupljanja i javnog prosvjeda te imovinu koja se nalazi na prostoru na kojem 
se održava mirno okupljanje i javni prosvjed. 



Redar za vrijeme obavljanja poslova održavanja reda i mira ima pravo  pregledati 
osobu koja ulazi u prostor na kojem se održava mirno okupljanje i javni prosvjed te 
sukladno pravilima organizatora, prema potrebi privremeno oduzeti predmete 
pogodne za nanošenje ozljeda, zabraniti ulazak u prostor javnog okupljanja osobi za 
koju prosudi da bi mogla remetiti red i mir, a osobito osobi u stanju opijenosti, 
usmjeravati kretanje sudionika mirnog okupljanja i javnog prosvjeda,  isključiti osobu 
koja remeti red i mir,  zadržati osobu koja teže remeti red i mir i odmah je predati 
policiji. 

Redar je dužan za vrijeme obavljanja redarskih poslova na rukavu nositi vidljivu 
oznaku s natpisom »redar«. Redar ne smije nositi oružje niti predmete pogodne za 
nanošenje ozljeda. 

Voditelj mirnog okupljanja i javnog prosvjeda je osoba koja nadzire mirno okupljanje i 
javni prosvjed i  usmjerava rad redara.  Voditelj je dužan poduzimati potrebite mjere 
radi osiguravanja reda i mira na mirnom okupljanju i javnom prosvjedu, te je dužan 
prekinuti mirno okupljanje i javni prosvjed ako nastupi zbiljska i izravna pogibelj od 
nasilja. 

Ako se javna priredba održava na javnim prometnim površinama organizator je 
dužan ishoditi  odobrenje sukladno propisima iz područja prometa, odnosno 
sigurnosti prometa na cestama. 


