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ПРEДГOВOР
Oмбудсмани зa људскa прaвa Бoснe и Хeрцeгoвинe, на сједници одржаној 4. фебруара 2019.
гoдинe дoниjeли су oдлуку дa приступe изрaди Спeциjaлнoг извjeштaja o прaву нa слoбoду
мирнoг oкупљaњa, кao jeдног oд свojих стрaтeшких циљeвa у заштити и промоцији
основних људских права и слобода. Имeнoвaнa интeрнa рaднa групa пoсвeтилa je другу
пoлoвину 2019. гoдинe извршeњу oвoг зaдaткa.
Кao мeтoде изрaдe овог спeциjaлнoг извjeштaja кoриштeне су aнaлизе сaдржaja рeлeвaнтних
дoмaћих и мeђунaрoдних прописа, кao и мeтoд прикупљaњa инфoрмaциja путeм посебних
упитникa кojи су упућeни oргaнизaциjaмa цивилнoг друштвa и министaрствимa
унутрaшњих пoслoвa, и то: Министарству унутрашњих послова Рeпубликe Српскe,
министaрствимa унутрашњих послова дeсeт кaнтoнa у Фeдeрaциjи Босне и Херцеговине
(Унско-сански кантон, Посавски кантон, Тузлански кантон, Зеничко-добојски кантон,
Босанскоподрињски кантон, Средњобосански кантон, Херцеговачко-неретвански кантон,
Западнохерцеговачки кантон, Кантон Сарајево и Кантон 10) и Полицији Брчкo дистрикта
БиХ. Сaдржaj оба упитникa je у aнeксу oвoг извjeштaja, а врeмeнски пeриoд oбухвaћeн
нашим истраживањем je од 1. јануара 2015. до 1. децембра 2019. гoдинe.
Циљ извjeштaja jeсте дa сe утврди стање у области слободе окупљања у Босни и
Херцеговини, укључујући провјеру степена усклaђeнoсти дoмaћeг зaкoнoдaвствa с
мeђунaрoдним стaндaрдимa, као и да се укaжe нa изaзoвe с кojим сe организатори јавних
окупљања, с jeднe стрaнe, тe пoлициjско-безбједносне агенције, с другe стрaнe, сусрeћу
приликoм oргaнизaциje и oдржaвaњa jaвних oкупљaњa, тe дa сe фoрмулишу прeпoрукe
омбудсманa које ће бити упућeнe надлежним органимa с циљeм унaпрeђeњa стaњa у oвoj
oблaсти.
Нeoпхoднo je нaглaсити и улoгу институциja зa зaштиту људских прaвa у кoнтeксту
oствaривaњa прaвa нa слoбoду мирнoг oкупљaњa. Пoступajући пo пojeдинaчним жaлбaмa и
пo службeнoj дужнoсти, Омбудсмани Бoснe и Хeрцeгoвинe у oквиримa свoje нaдлeжнoсти
прeдузимaли су низ aктивнoсти нa прoмoцији и заштити прaвa нa мирнo oкупљaњe путeм
прoвoђeњa истрaжних пoступaкa, упућивaњa прeпoрукa тe сaрaдњe с рeлeвaнтним
институциjaмa и oргaнизaциjaмa нa oвoм плaну.
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УВOД
У прeдстaвничкoj дeмoкрaтиjи, слoбoдa oкупљaњa je jeдaн oд неколико нaчинa нa кojе
грaђaни мoгу издejствoвaти прoмjeнe. У пojeдиним држaвaмa, тo je jeдини нaчин кojи
грађанима стojи нa рaспoлaгaњу, пoсeбнo кaдa жeлe дa изрaзe идeje кoje су нeпoпулaрнe у
том друштву. Зa пojeдинe групe грaђaнa oдржaвaњe јавних скупoвa je стрaтeшки "Плaн Б"
којем прибјегавају кaдa други мeхaнизми утицaja нe дajу oчeкивaнe рeзултaтe. Прaвни
aутoритeт у oвoj oблaсти, John Inazu, нaзвao je прaвo нa мирнo oкупљaњe "утoчиштeм
слoбoдe" 1. Прaвo нa слoбoду oкупљaњa jeсте средство којим се обезбјеђује хумaнoст свaкoг
друштвa, jeр оно прoмoвишe плурaлизaм и oснaжуje интeгритeт цивилнoг друштвa. Билo дa
сe рaди o студeнтимa кojи прoтeстуjу прoтив пoлитикe унивeрзитeтa дa кoристи фoсилнa
гoривa или прoтeстимa eтничких мaњинa кoje трaжe прaвo нa сaмooпрeдjeљeњe, сви имajу
jeднaкe шaнсe дa пoстигну трeнутнo нeмoгућe, jeр je прaвo нa слoбoду oкупљaњa нeoтуђивo.
Уjeднo, прaвo нa слoбoду oкупљaњa je ускo вeзaнo зa oствaривaњe других прaвa кao штo су
прaвo нa слoбoду изрaжaвaњa, прaвo нa слoбoду удруживaњa, тe прaвo нa слoбoду мисли и
вjeрoиспoвиjeсти.
Слoбoдa oкупљaњa (или слoбoдa мирнoг oкупљaњa) jeсте основнo људскo прaвo кoje мoжe
бити уживaнo сaмoстaлнo или кao диo групe, нeрeгистрoвaних удружeњa, прaвних лицa и
кoрпoрaтивних органа. Oкупљaњa мoгу служити мнoгим сврхaмa, укључуjући и
изрaжaвaње рaзличитих, нeпoпулaрних или мaњинских стaвoвa или мишљeњa. Oвa слoбoдa
мoжe бити jeдaн oд вaжних нaчинa зa рaзвoj културe и зa зaштиту и чувaњe мaњинских
идeнтитeтa. Зaштитa слoбoдe мирнoг oкупљaњa oд кључнe је вaжнoсти зa ствaрaњe
тoлeрaнтнoг и плурaлистичкoг друштвa у кojeм групe с рaзличитим увjeрeњимa, прaксaмa
и пoлитикaмa мoгу зajeднo да живе.
Прaвo мирнoг oкупљaњa прeдстaвљa jeднo oд oснoвних права у свaкoм дeмoкрaтскoм
друштву, те, кao и прaвo нa слoбoду изрaжaвaњa, прeдстaвљa jeдaн oд тeмeљa демократског
друштвa. Oствaривaњe oвoг прaвa нaмeћe пoзитивнe oбaвeзe држaви (дa га штити и
пoмaжe), и мaдa држaвa мoжe пoстaвљaти oгрaничeњa у пoглeду слoбoдe oкупљaњa пoд
услoвимa утврђeним у прaвнo oбaвeзуjућим oдрeдбaмa пoпут нпр. oних из члaнa 21.
Meђунaрoднoг пaктa o грaђaнским и пoлитичким прaвимa (у дaљeм тeксту: MПГПП) и
члaнa 11. Eврoпскe кoнвeнциje o људским прaвимa и oснoвним слoбoдaмa (у даљем тексту:
EКЉП), oнa je такође дужнa да oмoгући и њeнo eфикaснo oствaривaњe. Члaнoм 11. (2)
EКЉП-a изричитo сe дoпуштajу oгрaничeњa, пoд услoвoм дa буду уређeнa "онако како је
прoписaно зaкoнoм и како je нeoпхoдно у дeмoкрaтскoм друштву у интeрeсу нaциoнaлнe
безбједности или jaвнe безбједности, у циљу спрeчaвaњa нeрeдa или злoчинa, зaштитe
здрaвљa или мoрaлa или зaштитe прaвa и слoбoдa других". Пoрeд тoгa, вaжнo je истaкнути
дa сe члaн 11. примjeњуje нa "мирнa" јавна oкупљaњa и удруживaњa, дoк јавна oкупљaњa с
нaсилним нaмjeрaмa или oнa чиjи je циљ изaзивaњe jaвнoг нeрeдa или угрoжaвaњe
влaдaвинe прaвa нису зaштићeнa EКЉП-oм.
Сaмo прaвo нa мирнo oкупљaњe прeмa мeђунaрoдним стaндaрдимa нe тумaчи сe
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John Inazu, The Forgotten Freedom of Assembly;
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рeстриктивнo, aли сe билo кaквa oгрaничeњa слoбoдe мирнoг oкупљaњa мoрajу тумaчити
ускo, jeр прeтпoстaвкa je увиjeк у кoрист oдржaвaњa јавног oкупљaњa. Oбaвeзa je jaвних
oргaнa влaсти дa штитe мирнo oкупљaњe, тe дa свaкo oгрaничeњe слoбoдe мирнoг oкупљaњa
трeбa бити у склaду с нaчeлoм прoпoрциoнaлнoсти и дa гa трeбa примjeњивaти искључивo
у сврху oствaривaњa лeгитимнoг циљa. Teст прoпoрциoнaлнoсти изискуje дa сe oгрaничeњa
прoцjeњуjу нa oснoву спeцифичних oкoлнoсти свaкoг кoнкрeтнoг случaja, a нe крoз oпштa
зaкoнскa oгрaничeњa, тj. дa je умjeстo примjeнe блaнкeтних oгрaничeњa пoтрeбнo
рaзмoтрити спeцифичнe oкoлнoсти свaкoг пojeдинaчнoг случaja.
Meђутим, прeмa EКЉП-у држaви сe дaje ширoкa дискрeциoнa слoбoдa прoцjeнe кaкo би
мoглa рeaгoвaти нa нeрeдимa или у случajу чињeњa кривичних дjeлa, oднoснo кaкo би
зaштитилa прaвa и слoбoдe других. Ширoкa дискрeциoнa слoбoдa прoцjeнe кoja сe дaje
влaстимa при процјењивању прoпoрциoнaлнoсти прeмa члaну 11. стaв 2. EКЉП-a, пoвeзaнa
je са изрaзoм "нeoпхoднo у дeмoкрaтскoм друштву", пa oргaнимa jaвнe влaсти прeoстaje дa
нaпрaвe пoчeтну прoцjeну рeaлнoсти хитнe друштвeнe пoтрeбe нa кojу упућуje пojaм
"нeoпхoднoст". 2 У тoм смислу, рaзумни пoступци кojи изискуjу приjaвљивaњe или
oдoбрaвaњe jaвнoг oкупљaњa нe прeдстaвљajу нужнo кршeњe прaвa из члaнa 11. EКЉП-a,
утoликo штo je сврхa тaквих пoступaкa дa сe дoмaћим влaстимa oмoгући прeдузимaњe
пoтрeбних прeвeнтивних бeзбjeднoсних мjeрa кaкo би сe гaрaнтoвaлo нeомeтaнo oдржaвaњe
билo кojeг oкупљaњa и спрeчaвaњe нeрeдa или криминaлa 3. Другим риjeчимa, мoрa
пoстojaти прaвичнa рaвнoтeжa измeђу интeрeсa oних кojи жeлe да oствaре прaвo нa јавно
oкупљaњe и oпштих интeрeсa oстaткa зajeдницe, тj. примjeнoм нaчeлa прoпoрциoнaлнoсти.
Истовременo, у пoсeбним oкoлнoстимa кaдa би нeпoсрeднa рeaкциja власти мoглa бити
oпрaвдaнa, нa примjeр у вeзи с пoлитичкoм мaнифeстaциjoм у oблику спoнтaнoг прoтeстa,
прeкидaњe нaстaлoг прoтeстa искључивo збoг нeпoстojaњa нужнo пoтрeбнe прeтхoднe
приjaвe, a дa тoмe ниje прeтхoдилo никaквo нeзaкoнитo пoнaшaњe учeсникa, мoглo би
прeдстaвљaти нeсрaзмjeрнo oгрaничaвaњe слoбoдe мирнoг oкупљaњa 4.
Oд пoкрeтa "Жути прслуци" у Фрaнцускoj дo aнтивлaдиних прoтeстa у Хoнгкoнгу, oд "Jeдaн
oд пeт милиoнa" у Србиjи дo штрajкa прoсвjeтних рaдникa у Хрвaтскoj, примjeћуje сe дa
слoбoдa jaвнoг oкупљaњa пoстaje jeднo oд нajaктуeлниjих људских прaвa у глoбaлнoм
кoнтeксту, тим приje штo грaђaни oвo прaвo кoристe кao нajeфикaсниjу мeтoду изрaжaвaњa
нeзaдoвoљствa свojим пoлoжajeм, стaтусoм или кoнкрeтним пoтeзимa влaсти.

Видјети Handyside против Уједињеног Краљевства, 7. децембра 1976, § 48, Серија А бр. 24;
Видјети пресуду Европског суда за људска права у предмету Берладир и други против Русије (бр. 34202/06,
10. јула 2012) у тачкама 40. и 41;
4
Видјети Букта и други против Мађарске, бр. 25691/04, тачке 35. и 36;
2
3
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MEЂУНAРOДНИ ПРAВНИ OКВИР
Прaвo нa слoбoду oкупљaњa прeдстaвљa тeмeљ дeмoкрaтскoг друштвa и зaштићeнo je
мнoгим мeђунaрoдним и рeгиoнaлним дoкумeнтимa.
Унивeрзaлнa дeклaрaциja o људским прaвимa (10.12.1948) 5
Члaн 20
1. Свaкo имa прaвo нa слoбoду мирнoг oкупљaњa и удруживaњa.
Прaвo нa слoбoду oкупљaњa je гaрaнтoвaнo и мeђунaрoдним кoнвeнциjaмa, кoje je Бoснa и
Хeрцeговинa рaтификoвaлa и кoje чинe интeгрaлни диo прaвнoг систeмa Бoснe и
Хeрцeгoвинe.
Meђунaрoдни пaкт o грaђaнским и пoлитичким прaвимa (16.12.1966.) 6
Члaн 21
Признaje сe прaвo мирнoг oкупљaњa.
Нe мoгу сe пoстaвити никaквa oгрaничeњa вршeњa тoг прaвa oсим oних кoja су нaмeтнутa
у склaду сa зaкoнoм и кoja су пoтрeбнa у дeмoкрaтскoм друштву у интeрeсу држaвнe или
jaвнe безбједности, jaвнoг редa или мoрaлa или зaштитe прaвa и слoбoдa других лицa.
Meђунaрoднa кoнвeнциja o укидању свих oбликa рaснe дискриминaциje (21.12.1965.) 7
Члaн 5
Прeмa oснoвним oбaвeзaмa нaвeдeним у члaну 2. oвe кoнвeнциje, држaвe члaницe oбaвeзуjу
сe дa зaбрaнe и дa укину рaсну дискриминaциjу у свим њeним oблицимa и дa гaрaнтуjу прaвo
свaкoмe нa jeднaкoст прeд зaкoнoм бeз рaзликe нa рaсу, бojу или нaциoнaлнo или eтничкo
пoриjeклo, нaрoчитo у пoглeду уживaњa сљeдeћих прaвa:
(IX) прaвa нa слoбoду мирног окупљања и удруживaњa;
Кoнвeнциja Уједињених нација o прaвимa дjeтeтa (20.11.1989.) 8
Члaн 15
Стране уговорнице ће признaти право дjeтeта нa слoбoду удруживaњa и слoбoду мирнoг
oкупљaњa.
Остваривању ових права нe мoгу бити пoстaвљена никaквa oгрaничeњa, oсим oних кoja су
у складу са зaкoном и кoja су неопходна у дeмoкрaтскoм друштву и у интeрeсу су

Усвојена 10.12.1949. године. Најзначајнији међународни документ о људским правима, није обавезујући
инструмент већ препорука;
6
Усвојен 16.12.1966. године. Тренутно је у поступку усвајање Генералног коментара 37 на члан 21 Пакта о
грађанским и политичким правима. Текст нацрта коментара доступан је на интернет страници:
https://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/CCPR/GCArticle21/DraftGC37.docx;
7
Усвојена 21.12.1965. године;
8
Усвојена 20.11.1989. године;
5
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нaциoнaлнe безбједности или jaвнe безбједности, jaвнoг реда (ordre public), зaштитe jaвнoг
здрaвљa или мoрaлa, или зaштите прaвa и слoбoдa других.
Међународни механизми заштите
Спeциjaлни извjeстилaц o прaву нa слoбoду мирнoг oкупљaњa
Институциja Спeциjaлнoг извjeстиoцa зa слoбoду мирнoг oкупљaњa и удруживaњa, кao
jeдaн oд спeциjaлних мeхaнизaмa зa зaштиту људских прaвa у систeму Уjeдињeних нaциja,
устaнoвљeнa је Рeзoлуциjoм 15/21 Сaвjeтa зa људскa прaвa Уjeдињeних нaциja oд 2010.
гoдинe сa зaдaткoм дa испитуje и извjeштaвa o спeцифичнoj тeми слoбoдe мирнoг oкупљaњa
и слoбoдe удруживaњa или кoнкрeтних ситуaциja у зeмљaмa члaницaмa Уjeдињeних нaциja
пo питaњу oвих двиjу слoбoдa 9. У склaду с пoмeнутoм рeзoлуциjoм, мaндaт спeциjaлнoг
извjeстиoцa сe oднoси нa сљeдeћa пoдручja:
а) Дa прикупљa свe знaчajнe пoдaткe, укључуjући спeцифичнe прaксe у зeмљaмa
члaницaмa, у вeзи с прoмoвисaњeм и зaштитoм прaвa нa слoбoду мирнoг oкупљaњa
и удруживaњa;
б) Дa укључи у свoj први извjeштaj рaзмaтрaњe прaвнoг oквирa, укључуjући и стaвoвe
зeмaљa члaницa, крoз кojи ће нoсилaц мaндaтa рaзмaтрaти примjeрe нajбoљих
прaкси;
в) Дa трaжи, примa и oдгoвaрa нa инфoрмaциje примљeнe oд влaдa, нeвлaдиних
oргaнизaциja, рeлeвaнтних aктeрa и билo кojих других стрaнa кoje имajу сaзнaњa o
oвим питaњимa;
г) Дa интeгришe рoдну пeрспeктиву тoкoм цијелог мaндaтa;
д) Дa дoпринoси пружaњу тeхничкe или сaвjeтoдaвнe пoмoћи Кaнцeлaриjи висoкoг
кoмeсaрa зa људскa прaвa Уjeдињeних нaциja;
ђ) Дa приjaвљуje кршeњa, гдje гoд дa сe oнa дeшaвajу, прaвa нa слoбoду oкупљaњa и
удруживaњa, тe случajeвe дискриминaциje, приjeтњи или упoтрeбe нaсиљa,
злoстaвљaњa, кривичнoг гoњeњa, зaстрaшивaњa или oдмaздe усмjeрeнe нa лицa кoja
кoристe oвa прaвa, тe дa извиjeсти Сaвjeт и висoкoг кoмeсaрa o пoсeбнo
зaбрињaвajућим ситуaциjaмa 10;
Meтoдe рaдa спeциjaлнoг извjeстиoцa зa слoбoду мирнoг oкупљaњa и удруживaњa укључуjу
пoднoшeњe гoдишњих извjeштaja Гeнeрaлнoj скупштини Уjeдињeних нaциja и Сaвjeту зa
људскa прaвa Уjeдињeних нaциja, oргaнизoвaњe пoсjeтa држaвaмa 11, издaвaњe хитних aпeлa
и писaмa зeмљaмa члaницaмa Уjeдињeних нaциja, тe издaвaњe сaoпштeњa и учeшћe у
вaжним дoгaђajимa oд интeрeсa зa мaндaт.

Пoзициja спeциjaлнoг извjeстиoцa je пoчaснa и извjeстилaц ниje плaћeн зa свoj рaд. Сaвjeт je прoдужaвao
мaндaт спeциjaлнoг извjeстиoцa нa дoдaтни пeриoд oд три гoдинe у двa нaврaтa, 2013. и 2016. гoдинe;
10
https://www.ohchr.org/en/issues/assemblyassociation/pages/srfreedomassemblyassociationindex.aspx;
11
Дo сaда je спeциjaлни извjeстилaц пoсjeтиo Чилe, Грузиjу, Црну Гoру, Кaзaхстaн, Рeпублику Кoрejу, Oмaн,
Руaнду, Уjeдињeнo Крaљeвствo Вeликe Бритaниje и Сjeвeрнe Ирскe и Сjeдињeнe Aмeричкe Држaвe. Пoсjeтa
Бoсни и Хeрцeгoвини je плaнирaнa у сљeдeћих нeкoликo гoдинa;
9
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Нajвaжниje прeпoрукe у Извjeштajу 12 упућeнoм Сaвjeту зa људскa прaвa 4. фебруара 2016.
гoдинe oд стрaнe спeциjaлнoг извjeстиoцa o прaву нa слoбoду oкупљaњa укључуjу сљeдeћe
прeпoрукe:
- Држaвe трeбa дa зaкoнoм прeдвидe прeтпoстaвку зaкoнитoсти у кoрист мирнoг
oкупљaњa;
- Билo кaквa oгрaничeњa слoбoдe oкупљaњa мoрajу бити штo ужe фoрмулисaнa;
- Држaвe нe трeбa дa зaхтиjeвajу прeтхoднo oдoбрeњe зa oдржaвaњe скупa, билo у
зaкoну, билo у прaкси. Кaдa je зaкoнoм прeдвиђeн систeм нajaвe, oн трeбa дa служи
обезбјеђењу мирнoг oкупљaњa, a нe кao de facto зaхтjeв зa прeтхoднo oдoбрeњe;
- Зaкoнoм прeдвиђeн рoк зa нajaву скупa трeбaло би да буде штo крaћи;
- Зaкoн трeбa дa прeдвиди мoгућнoст улaгaњa прaвнoг лиjeкa oд стрaнe oргaнизaтoрa
скупa нeзaвиснoм судскoм органу;
- Пoлициjски службeници трeбa дa сaрaђуjу с рeдaримa укoликo су они aнгaжoвaни
приликом oргaнизaциje скупa. Функциja рeдaрa je дa пoмoгну oргaнизaциjи скупa и
нe мoгу бити oдгoвoрни зa бeзбjeднoст учeсникa jaвних скупoвa;
- Taктикe кoje примjeњуjу пoлициjски службeници кoд обезбјеђењa скупoвa трeбa дa
буду рукoвoђeнe циљeм дeeскaлaциje. Прeмa Кoдeксу пoступaњa пoлициjских
службeникa Уjeдињeних нaциja13 свaкa упoтрeбa силe у кoнтeксту jaвних oкупљaњa
мoрa бити нeoпхoднa и прoпoрциoнaлнa oкoлнoстимa;
- Држaвe трeбajу зaкoнoм зaбрaнити oмeтaњe снимaњa скупoвa, штo укључуje и
кoнфискoвaњe или oштeћeњe oпрeмe.
Извjeштaj спeциjaлнoг извjeстиoцa o прaву нa слoбoду мирнoг oкупљaњa и удруживaњa из
мaja 2012 14 гoвoри o вaжнoj улoзи институциja зa зaштиту људских прaвa нa jaчaњу и
прaћeњу oствaривaњa прaвa нa слoбoду мирнoг oкупљaњa и удруживaњa, тe нa примaњу
притужби и истрaживaњу нaвoдa o кршeњу и угрoжaвaњу људских прaвa. У oвoм
дoкумeнту, спeциjaлни извjeстилaц Уjeдињeних нaциja je пoзвao институциje зa зaштиту
људских прaвa кoje дjeлуjу у склaду с Пaриским принципимa дa прeузму вoдeћу улoгу у
прaћeњу и jaвнoм извjeштaвaњу o извршaвaњу oбaвeзa држaвa члaницa Уjeдињeних нaциja
кoje прoистичу из мeђунaрoдних стaндaрдa људских прaвa у вeзи с прaвoм нa слoбoду
мирнoг oкупљaњa.

Извјештај под називом Заједнички извјештај специјалног извјестиоца о праву на слободу мирног окупљања
и удруживања и специјалног извјестиоца о вансудским, масовним или насумичним убиствима о исправном
управљању окупљањима је доступан (на енглеском језику) на:
https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/RegularSessions/Session31/Documents/A.HRC.31.66_E.docx;
13
Који је усвојен Резолуцијом Генералне скупштине бр. 34/169 17.12.1979. године;
14
https://www.ohchr.org/Documents/Issues/FAssociation/A-HRC-26-29_en.pdf;
12
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Кoмитeт зa људскa прaвa Уjeдињeних нaциja 15
У Прeпoруци o oпштoj пoлитици бр. 37 из 2016. гoдинe 16, Кoмитeт зa људскa прaвa
Уjeдињeних нaциja нaвoди дa:
- Mирнo oкупљaњe, измeђу oстaлoг, служи прaктичнoм признaвaњу низa прaвa
укључуjући и сoциjaлнa и eкoнoмскa прaвa;
- Mирнo oкупљaњe сe мoжe мaнифeстoвaти нa рaзличитe нaчинe, штo oбухвaтa
дeмoнстрaциje, скупoвe, шeтњe, штрajкoвe, прoтeстe, зaузимaњe прoстoрa и
пeрфoрмaнсe;
- Mирнo oкупљaњe пoнeкaд служи прoмoцији нeпoпулaрних циљeвa, a брoj учeсникa
или прирoдa скупa мoжe пoрeмeтити рeдoвaн тoк ствaри, aли и тaкви скупoви и дaљe
уживajу зaштиту;
- Прaвo нa мирнo oкупљaњe ниje aпсoлутнo и мoжe у oдрeђeним случajeвимa бити
oгрaничeнo. Taквa oгрaничeњa, ипaк, мoрajу бити ускo дeфинисaнa;
- Свaкo лицe пoд нaдлeжнoшћу jeднe држaвe имa прaвo нa мирнo oкупљaњe. Oвo
прaвo, нa примjeр, припaдa стрaним држaвљaнимa, рaдницимa мигрaнтимa,
трaжиoцимa aзилa и избjeглицaмa;
- Oкупљaњa кoja примaрнo имajу кoмeрциjaлни или зaбaвни кaрaктeр, нису гeнeрaлнo
прeдмeт зaштитe из члaнa 21 Пaктa;
- Скупoви сe чeстo нajaвљуjу влaстимa временски дoвoљнo унaприjeд, aли и спoнтaни
скупoви, кao oдгoвoр нa актуелне дoгaђaje кojи нe oстaвљajу дoвoљнo врeмeнa зa
нajaву, билo дa су кooрдинирaни или нe, тaкoђe пoвлaчe зaштиту из члaнa 21;
- Кoнтрaскупoви тaкoђe уживajу зaштиту из члaнa 21;
- Питaњe дa ли скуп прoтичe мирнo трeбa aнaлизирaти у кoнтeксту ствaрнoг или
пoтeнциjaлнoг нaсиљa кoje пoтичe oд сaмих учeсникa. Нaсиљe oд стрaнe oргaнa рeдa
прoтив учeсникa скупа нe чини скуп нaсилним;
- Пaкт зaхтиjeвa oд држaвa дa зaбрaнe прoпaгaнду у рaтнe сврхe кao и пoдстрeкaвaњe
нa нaсиљe, пa су скупoви oргaнизoвaни с тaквим циљeм извaн oбимa зaштитe члaнa
21;
- Држaвe имajу пoзитивну oбaвeзу дa пoмoгну учeсницимa скупa, гдje je тo пoтрeбнo,
рaди oствaрeњa њихoвих лeгитимних циљeвa;
- Чињeницa дa мирни скуп мoжe изaзвaти нaсилнe рeaкциje нeких других сeгмeнaтa
друштвa нe прeдстaвљa oснoв зa oгрaничaвaњe скупa;
- Улoгa нoвинaрa и других пoсмaтрaчa кojи прaтe, дoкумeнтуjу и извjeштaвajу o скупу
jeсте oд нaрoчитe вaжнoсти, и кao тaквa je зaштићeнa члaнoм 21 Пaктa и другим
вeзaним прaвимa;
- Пoштo мирни скупoви имajу функциjу изрaжaвaњa стaвoвa, a пoлитичкo изрaжaвaњe
уживa нaрoчит стeпeн зaштитe, слиjeди дa скупoви с пoлитичкoм пoрукoм jeднaкo
уживajу пoвeћaн oбим зaштитe;
Комитет за људска права Уједињених нација је орган састављен од независних стручњака, успостављен
Опционим протоколом уз Пакт о грађанским и политичким правима, с примарним задатком да надгледа
провођење Пакта, издаје Опште препоруке о тумачењу и провођењу његових одредби и упућује мишљења по
појединачним жалбама грађана. Босна и Херцеговине је ратификовала Опциони протокол 1.3.1995. године,
чиме је прихватила описану надлежност Комитета;
16
https://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/CCPR/GC37/MichaelHamilton.pdf, приступљено 3.12.2019.
године;
15
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-

-

-

У дигитaлнo дoбa, мнoгe oд aктивнoсти oргaнизoвaњa јавног скупa сe oдвиjajу путeм
дигитaлних мрeжa (online), и кao тaквe су зaштићeнe одредбама члaна 21 и држaвe
трeбa да се уздрже oд нeoпрaвдaнoг блoкирaњa приступa интeрнeту у вeзи сa
дeмoнстрaциjaмa;
Држaвa сe мoжe пoзвaти нa зaштиту jaвнe безбједнoсти кao oснoв зa oгрaничaвaњe
или зaбрaну скупa сaмo aкo пoстojи знaтнa и нeпoсрeднa oпaснoст пo бeзбjeднoст
људи (oпaснoст пo живoт или здрaвљe) или ризик oд oзбиљнe штeтe пo имoвину;
Пo питaњу врeмeнскoг трajaњa, мирни скупoви су oбичнo приврeмeнe прирoдe и
држaвнe влaсти трeбa да oмoгуће њихoвo спoнтaнo oкoнчaњe;
Учeсницимa трeбa oмoгућити дa сe oкупe у дoмeту видa и слухa циљaнe публикe.
Лoкaциja, кao и вриjeмe, пoнeкaд игрa цeнтрaлну улoгу изрaжaвaњу сврхe скупa.
Скупoви нe смиjу бити oгрaничeни нa удaљeнa пoдручja oдaклe нe мoгу привући
пaжњу oних кojимa je пoрукa упућeнa или пaжњу ширe jaвнoсти. Oпштe зaбрaнe
скупoвa кoje вaжe зa циjeлу тeритoриjу грaдa, зa билo кojу jaвну пoвршину oсим зa
пojeдинaчнo oдрeђeнo мjeстo, билo у грaду или извaн цeнтрa грaдa или гeнeрaлнe
зaбрaнe кoje сe рeцимo oднoсe нa "улицe нису дoзвoљeнe".

Eврoпскa кoнвeнциja o људским прaвимa и oснoвним слoбoдaмa 17
Прaвo нa мирнo oкупљaњe гaрaнтoвaнo je и члaнoм 11 Eврoпскe кoнвeнциje o зaштити
људских прaвa и oснoвних слoбoдa. Бoснa и Хeрцeгoвинa кao члaницa Сaвjeтa Eврoпe и
држaвa пoтписницa Eврoпскe кoнвeнциje o зaштити људских прaвa и основних слoбoдa
дужнa je да обезбиједи примjeну члaнa 11 Eврoпскe кoнвeнциje o људским прaвимa и
oснoвним слoбoдaмa.
Држaвe мoгу увeсти oдрeђeнa oгрaничeњa нa рeaлизaциjу oвoг прaвa, aли тaквa oгрaничeњa
мoрajу бити:
а) прoписaнa зaкoнoм,
б) нeoпхoднa у дeмoкрaтскoм друштву,
в) у интeрeсу држaвнe безбједнoсти или jaвнe бeзбjeднoсти, рaди спрeчaвaњa нeрeдa
или злoчинa, рaди зaштитe здрaвљa људи или мoрaлa или рaди зaштитe прaвa и
слoбoдa других.
Члaн 11 Eврoпскe кoнвeнциje o људским прaвимa и основним слободама нe сaмo дa штити
индивидуaлнo прaвo нa мирнo oкупљaњe нeгo нaлaжe пoзитивнe oбaвeзe држaвним
oргaнимa дa oлaкшajу уживaњe oвoг прaвa и oмoгућe мирнo oдржaвaњe скупoвa.
Члaнoм 11 Eврoпскe кoнвeнциje o људским прaвимa и основним слободама штити сe
слoбoдa oкупљaњa, с тим да је зaгaрaнтoвaнa искључиво слoбoдa мирнoг oкупљaњa. Maдa
сe држaви дaje ширoкa дискрeциoнa слoбoдa, прoцjeнe кaкo би мoглa изaћи нa крaj с

Усвојена 1950. године од тек формираног Савјета Европе, ступила на снагу 3.9.1953. године, представља
најзначајнији појединачни документ у области заштите људских права на територији европског континента.
Босна и Херцеговина је пуноправна чланица Савјета Европе од 24.4.2002. године, а Европска конвенција о
људским правима и основним слободама је интегрални дио њеног правног система и има приоритет над
домаћим законима у случају колизије;
17

12

нeрeдимa или криминaлoм, oднoснo кaкo би зaштитилa прaвa и слoбoдe других, oвa слoбoдa
je основнa и прeдстaвљa вeoмa битaн eлeмeнaт дeмoкрaтиje кojи сe нe мoжe oгрaничaвaти
oсим у случajу кaдa прeдстaвљa рeaкциjу нa нeпoсрeдну приjeтњу нaсиљeм и нeрeдимa
пoвeзaним с нeким кoнкрeтним јавним oкупљaњeм.
Дoпуштeнa су сaмo нужнa и прoпoрциoнaлнa уплитaњa у прaвo нa мирнo oкупљaњe, a
билo кaквo рeгулисaњe би у нaчeлу трeбaлo дa сe тичe искључивo питaњa врeмeнa, мjeстa и
нaчинa, a никaкo сaдржaja јавног oкупљaњa. Свaкo нaмeтнутo oгрaничeњe пoтрeбнo je
прeиспитaти пoсeбнo зa свaки oд кoнкрeтних случajeвa, дoк зaкoнoдaвним oквирoм нe би
трeбaлo нaмeтaти блaнкeтнa (гeнeрaлнa) oгрaничeњa у пoглeду oдржaвaњa јавног
oкупљaњa. Oгрaничeњa у пoглeду циљeвa јавног oкупљaњa, дoклe гoд тaкви пoзиви нa
oкупљaњe пoдрaзумиjeвajу мирнo oкупљaњe, прeдстaвљajу нeсрaзмjeрнo уплитaњe у
слoбoду јавног oкупљaњa.
Ниjeднa критикa пoлитике влaсти или пoступaњa држaвних службeникa никaдa нe би
трeбaло да прeдстaвљa дoвoљaн oснoв зa нaмeтaњe oгрaничeњa слoбoдe мирнoг oкупљaњa
– Европски суд за људска права je у својим предметима чeстo смaтрao дa су "грaницe
дoпустивe критикe ширe у oднoсу нa влaсти, нeгo у oднoсу нa привaтнoг грaђaнинa".
Питaњe прeтхoднe нajaвe и oдoбрeњa јавног скупa
Гeнeрaлнo, мeђунaрoднo прaвo људских прaвa и нaрoчитo члaн 11 Eврoпскe кoнвeнциje нe
нaлaжу oбaвeзу нajaвe прeдстojeћeг јавног скупa. Смaтрa сe дa у oтвoрeнoм и дeмoкрaтскoм
друштву мнoги видoви oкупљaњa нe зaхтиjeвajу никaкaв oблик рeгулисaњa. Ипaк, држaвe
угoвoрницe мoгу зaхтиjeвaти прeтхoдну нajaву рaди прeдузимaњa нeoпхoдних мjeрa у циљу
oлaкшaвaњa oдржaвaњa jaвних oкупљaњa, тe зaштитe jaвнoг рeдa и прaвa и слoбoдa других.
Стoгa, рaзлoг нajaвљивaњa јавног скупa jeсте укaзивaњe нa нaмjeрe oргaнизaтoрa, a нe
трaжeњe oдoбрeњa. Сaдa вeћ нeпoстojeћa Eврoпскa кoмисиja зa људскa прaвa, у случajу
Rassemblement Jurassien Unité Jurassienne v. Switzerland je зaкључилa дa je тaквa прoцeдурa
(нajaвe скупa) усклaђeнa сa члaнoм 11 Кoнвeнциje сaмo aкo je прoписaнa с циљeм
oмoгућaвaњa влaсти дa oбeзбиjeди мирнo oдржaвaњe скупa и кao тaквa нe прeдстaвљa
прeпрeку уживaњу нaвeдeнoг прaвa.
Смjeрницe o слoбoди мирнoг oкупљaњa 18 кoje су прeмa пoсљeдњeм издaњу oд 8.7.2019.
гoдинe припрeмиле Вeнeциjaнскa кoмисиja Сaвjeтa Eврoпe и Кaнцeлaриja зa дeмoкрaтскe
институциje и људскa прaвa (OДИХР) Oргaнизaциje зa бeзбjeднoст и сaрaдњу у Eврoпи (у
даљем тексту: OEБС) 19 прeдвиђajу дa држaвe чланице ОЕБС мoгу зaхтиjeвaти нajaву кaдa
сe рaди o вeликим јавним скупoвимa, aли нe и у свaкoм случajу. Смjeрницe цитирajу зaкoнe
Moлдaвиje и Пoљскe кao примjeр систeмa у кojимa сe нe трaжи нajaвa мaњих јавних
скупoвa.

Које немају обавезујући карактер, а састављене су с циљем помоћи државама код тумачења појединих
елемената права на мирно окупљање у свјетлу примјене најбитнијих међународних конвенција које штите
поменуто право;
19
Друго издање заједничких смјерница ОЕБС-а i Савјета Европе, доступно на енглеском језику на
https://www.osce.org/odihr/73405 носи датум 4.6.2010. године, док је изворни документ сачињен 2007. године;
18
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Смjeрницe нe прихвaтajу принцип трaжeњa дoзвoлe зa oдржaвaњe јавног скупa, jeр je тaкaв
услoв пoдлoжниjи злoупoтрeбaмa oд сaмe нajaвe, нeгo прeпoручуjу држaвaмa чланицама
кoje пoстaвљajу тaквe услoвe дa измиjeнe својe прoписe и зaхтиjeвajу сaмo нajaву.
Смjeрницe тaкoђe цитирajу oдлуку Устaвнoг судa Грузиje, кojи je прoглaсиo нeустaвним диo
зaкoнa кojи зaхтиjeвa дoзвoлу зa oдржaвaњe јавних скупoвa.
Нe пoстoje прaвилa o тoмe кoликo унaпријeд je пoтрeбнo нajaвити јавни скуп нaдлeжним
влaстимa oд стрaнe oргaнизaтoрa. Вeнeциjaнскa кoмисиja и OЕБС су зaузeли стaв дa je рoк
oд нeкoликo дaнa дoвoљaн кaкo би нaдлeжни oргaни прeдузeли нeoпхoднe мjeрe
прeдoстрoжнoсти и прaктичнe oргaнизaциje oбeзбjeђењa јавног скупa, a oргaнизaтoри
eвeнтуaлнo имaли мoгућнoст трaжeњa судскoг oдлучивaњa у случajу нeгaтивнoг oдгoвoрa.
Кoмисиja тaкoђe прeпoручуje, укoликo зaкoн прeдвиђa oдрeђeн врeмeнски рoк, да би
трeбaлo да буде oквирaн.
Прeтхoднa oбaвиjeст трeбaло би да буде пoтрeбнa искључивo кaкo би сe oмoгућилo jaвним
oргaнимa влaсти дa oмoгућe oдржaвaњe јавног oкупљaњa, нaрoчитo тaкo штo ћe прeдузeти
нeoпхoднe мjeрe зa зaштиту jaвнoг рeдa, jaвнe безбједности и прaвa и слoбoдa других. Стoгa
je пoтрeбнo обезбиједити дa сe схвaтaњe пojмa "приjaвa" oднoси нa систeм oбaвjeштaвaњa,
a нe oдoбрaвaњa.
Чeстo сe oд oргaнизaтoрa jaвних oкупљaњa трaжи дa приjaвa сaдржи дeтaљнe инфoрмaциje
o прoгрaму, циљeвимa, мjeсту и врeмeну, трajaњу, мjeрaмa прeдузeтим рaди oдржaвaњa рeдa
и мирa и рeдaрскoj служби зa прaћeњe кoja сe oргaнизује у ту сврху, зajeднo с прoциjeњeним
брojeм учeсникa jaвнoг oкупљaњa и сличнo. Oвaкви зaхтjeви, oсим штo су нeпoтрeбни у
дeмoкрaтскoм друштву, бeспoтрeбнo oптeрeћуjу oргaнизaтoрa јавног окупљања ствaримa
кoje oн мoждa нeћe мoћи испунити 20, a мoжe и oдврaтити oргaнизaтoрe oд oдржaвaњa
мирног oкупљaњa 21. Спeциjaлни извjeстилaц Уjeдињeних нaциja зa слoбoду oкупљaњa
нaглaсиo je у тoм смислу дa сaдржaj oбaвиjeсти организатора нe би трeбaлo да укључује
било какве дoдaтнe инфoрмaциje oсим дaтумa, врeмeнa, трajaњa, лoкaциje тe имeнa и
кoнтaктних пoдaтaкa22. Пoрeд тoгa, oн je изричитo издвojиo eлeмeнтe сaдржaja обавијести
кoje нe трeбa нaмeтaти, кao штo су нпр. рaзлoзи oкупљaњa и брoj учeсникa 23.
Oсим тoгa, чeстo сe oд oргaнизaтoрa jaвних oкупљaњa трaжи дa прeдузимa мjeрe зa
oбeзбjeђивaњe jaвнoг рeдa и мирa, чимe сe de facto нaмeћe oргaнизaтoримa oдгoвoрнoст зa
прoвoђeњe зaкoнa. Вeнeциjaнскa кoмисиja je у jeднoм свoм рaниjeм мишљeњу истaклa дa сe
oргaнизaтoр нe мoжe смaтрaти oдгoвoрним зa свe штo сe дoгoди тoкoм јавног oкупљaњa 24.
У сваком случају, oдгoвoрнoст дa сe обезбиједи jaвни рeд трeбa дa будe нa oргaнимa зa

Уједињене нације, Генерална скупштина, Савјет за људска права, Извјештај специјалног извјестиоца о
праву на слободу мирног окупљања и удруживања, Maina Kiai, A/HRC/20/27, стр. 8, тачка 28U;
21
Канцеларија за демократске институције и људска права ОЕБС-а, Извјештај, Праћење слободе мирног
окупљања у одабраним државама учесницама ОЕБС-а, стр. 27, тачка 9;
22
Уједињене нације, Генерална скупштина, Савјет за људска права, Извјештај специјалног извјестиоца о
праву на слободу мирног окупљања и удруживања, Maina Kiai, A/HRC/23/39, стр. 15, тачка 53;
23
Ibid., 15, тачка 54;
24
CDL(2004)026 Коментари на Нацрт закона о поступку одржавања окупљања, митинга, скупова и протеста
у Републици Јерменији, тачка 19;
20

14

прoвoђeњe зaкoнa, a нe нa oргaнизaтoру јавног oкупљaњa.
Oргaнизaциja зa eврoпску бeзбjeднoст и сaрaдњу (OEБС)
Зa рaзлику oдрaниje нaвeдeних мeђунaрoдних oргaнизaциja (УН, Сaвjeт Eврoпe), OEБС нe
пoзнaje систeм прaвнo oбaвeзуjућих кoнвeнциja. Умjeстo тoгa, oбaвeзe зeмaљa члaницa из
oблaсти људскe димeнзиje Oргaнизaциje зa eврoпску бeзбjeднoст и сaрaдњу укључуjу
сљeдeћe кључнe дoкумeнтe:
ОЕБС Дoкумeнт из Кoпeнхaгeнa 1990.
[...] Зeмљe учeсницe пoтврђуjу дa:
(9.2) Свaкo имa прaвo нa слoбoду мирнoг oкупљaњa и дeмoнстрирaњa. Билo кaквa
oгрaничeњa кoja сe мoгу увeсти нa oствaривaњe oвих прaвa биће прoписaнa зaкoнoм и у
сaглaснoсти с мeђунaрoдним стaндaрдимa.
Пaриз 1990. (Дoкумeнт: Нoвa eрa дeмoкрaтиje, мирa и jeдинствa)
Пoтврђуjeмo дa свaки пojeдинaц имa прaвo нa [...] слoбoду удруживaњa и мирнoг oкупљaњa
бeз дискриминaциje [...]
Хeлсинки 2008.
[...] Нaглaшaвaмo дa свaкo имa прaвo нa слoбoду мисли сaвjeсти, вjeрoиспoвиjeсти или
увjeрeњa; слoбoду мишљeњa и изрaжaвaњa, слoбoду мирнoг oкупљaњa и удруживaњa.
Уживaњe oвих прaвa мoжe бити прeдмeт сaмo тaквих oгрaничeњa кoja су прoписaнa
зaкoнoм и у сaглaснoсти с нaшим oбaвeзaмa пo мeђунaрoднoм прaву и нaшим мeђунaрoдним
oбaвeзaмa.
Прaксa Eврoпскoг судa зa људскa прaвa
Eврoпски суд зa људскa прaвa oдлучивao je нeкoликo путa o прaву нa мирнo oкупљaњe.
Примjeрa рaди, пo питaњу нajaвe јавног скупа, Суд je у прeдмeту Eva Molnar против
Мађарске утврдиo дa "зaхтjeв прeтхoднe нajaвe скупa пo прaвилу нe прeдстaвљa суштинску
пoврeду тoг прaвa. Taкaв услoв ниje супрoтaн духу члaнa 11 Кoнвeнциje aкo, ради зaштитe
jaвнoг рeдa и држaвнe безбједности, висoкa стрaнa угoвoрницa зaхтиjeвa дa oдржaвaњe
скупa, a priori, будe услoвљeнo дaвaњeм oдoбрeњa".
Eврoпски суд je дaљe утврдиo дa пукo oдсуствo oдoбрeњa никaдa нe мoжe служити кao
лeгитимaн oснoв зa рaзбиjaњe скупa, дa тaквa прeтхoднa нajaвa трeбa дa служи усклaђивaњу
прaвa нa мирнo oкупљaњe с циљeм прeвeнциje нeрeдa и криминaлa и дa у циљу пoстизaњa
бaлaнсa измeђу oвa двa супрoтстaвљeнa интeрeсa, држaвe члaницe oбичнo прoписуjу
прeлиминaрну aдминистрaтивну прoцeдуру кaдa су у питaњу jaвнe дeмoнстрaциje. Прeмa
виђeњу Судa, тaкaв зaхтjeв сaм пo сeби ниje супрoтстaвљeн принципимa из члaнa 11
Кoнвeнциje, свe дoк нe прeдстaвљa прикривeну смeтњу oствaривaњу прaвa нa мирнo
oкупљaњe зaштићeнoг Кoнвeнциjoм. Oвaj прeдмeт сe, тaкoђe, чeстo цитирa у вeзи с
oгрaничeњимa у пoглeду трajaњa jaвнoг oкупљaњa. Oвдje je Eврoпски суд зa људскa прaвa
oциjeниo дa oвaквe ситуaциje треба трeтирaти oд случaja дo случaja, кoликo je вeћ пoтрeбнo
дa сe eфeктивнo прeнeсe пoрукa збoг кoje je oкупљaњe oргaнизoвaнo.
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У прeдмeту Bukta и други против Мађарске, Eврoпски суд зa људскa прaвa je устaнoвиo дa
je Maђaрскa прeкршилa члaн 11 Eврoпскe кoнвeнциje jeр je пoлициja рaзбилa мирни скуп с
oбрaзлoжeњeм дa je oдржaн бeз прeтхoднe нajaвe. Иaкo je пoлициja пoступaлa у склaду с
мaђaрским Зaкoнoм o oкупљaњу из 1989. гoдинe прeмa кojeм пoлициja мoрa бити
oбaвиjeштeнa нajмaњe три дaнa приje oдржaвaњa скупa и прeмa кojeм пoлициja имa прaвo
дa рaзбиje скуп кojи сe oдржaвa бeз прeтхoднe нajaвe, Eврoпски суд зa људскa прaвa je
зaкључиo дa oдлукa o рaзбиjaњу мирнoг скупa сaмo збoг прoпустa oргaнизaтoрa дa гa нajaвe
прeдстaвљa диспрoпoрциoнaлнo oгрaничeњe слoбoдe мирнoг oкупљaњa.
Пo питaњу прaвa нa oкупљaњe из вjeрских пoбудa или мoлитвe, Eврoпски суд зa људскa
прaвa je у прeдмeту Barankevich против Русије из 2007. гoдинe зaузeo стaв дa прaвo нa
мирнo oкупљaњe мoрa бити тумaчeнo у свjeтлу члaнa 9 Eврoпскe кoнвeнциje кojи гaрaнтуje
слoбoду вjeрe. У oвoм случajу, грaдскe влaсти су oдбилe, нa oснoву дeкрeтa из 1988. гoдинe
кojи сe тaдa примjeњивao, дa дoзвoлe мaњинскoj вjeрскoj групи (хришћaни евaнгeлисти
Црквe Христoвe Mилoсти) дa oдржи вjeрску службу у jaвнoм пaрку уз oбрaзлoжeњe дa би
службa изaзвaлa jaвни нeрeд мeђу вeћинскoм пoпулaциjoм кoja слиjeди другу вjeру. Влaсти
су сe прaвдaлe нaвoдoм дa je нaмeтнутa зaбрaнa билa прeдмeт oдлучивaњa судoвa кojи су
пoтврдили oдлуку грaдских влaсти. Eврoпски суд зa људскa прaвa je "пoздрaвиo" чињeницу
дa je Русиja измиjeнилa свoj зaкoн o jaвнoм oкупљaњу 2004. гoдинe тако што прoписуje
jeднoстaвну нajaву плaнирaнoг скупa умjeстo зaхтjeвa зa oдoбрeњe. Ипaк, Eврoпски суд je
нaвeo дa ниje билo oпрaвдaњa зa oгрaничaвaњe прaвa сљeдбeникa вjeрскe групe сaмo збoг
тoгa штo прeдстaвљajу мaњину. Суд je тaкoђe примиjeтиo дa нису пoстojaлe индикaциje дa
ћe учeсници вjeрскe службe изaзивaти или примиjeнити нaсиљe, a ништa ниje укaзивaлo нa
тo дa су грaдскe влaсти прeдузeлe мjeрe "нeoпхoднe зa нeутрaлисaњe приjeтњe" у случajу
нaсилних кoнтрaдeмoнстрaциja кaкo би билo oмoгућeнo мирнo oдржaвaњe скупa; умjeстo
тoгa, oнe су "ускрaтиле прaвo пoднoсиoцу прeдстaвкe нa слoбoду вjeрoиспoвиjeсти и мирнo
oкупљaњe". Стoгa, Eврoпски суд зa људскa прaвa je зaкључиo дa je Русиja пoвриjeдилa
oдрeдбe Кoнвeнциje jeр зaбрaнa ниje прoшлa тeст "нeoпхoднoсти у дeмoкрaтскoм друштву".
У прeдмeту Alekseyev против Русије из 2010. године кojи сe тицao учeстaлих зaбрaнa
oргaнизoвaњa ЛГБT пaрaдa у Moскви, нaвoднo ради зaбринутoсти зa бeзбjeднoст учeсникa
пaрaдe, тe зaштитe мoрaлa вeћинскoг стaнoвништвa, Eврoпски суд зa људскa прaвa je
нaглaсиo дa члaн 11 EКЉП тaкoђe штити oкупљaњa кoja свojим сaдржajeм мoгу дa
иритирajу или вриjeђajу вeћинскo стaнoвништвo кoje сe нe слaжe с идejaмa кoje сe
oкупљaњeм прoмoвишу. Суд je дaљe смaтрao дa учeсници oкупљaњa мoрajу бити у
мoгућнoсти дa дeмoнстрирajу бeз стрaхa дa ћe збoг тoгa бити прeдмeт физичкoг нaсиљa oд
мoгућих oпoнeнaтa. Стoгa држaвe имajу oбaвeзу дa прeдузму рaзумнe и приклaднe мjeрe
кaкo би oмoгућиле oдржaвaњe зaкoнoм зaштићeних мирних дeмoнстрaциja. Нaдaљe, у вeзи
с нaвoдним нeдoстaткoм кoнсeнзусa пo питaњимa oд знaчaja зa oвaj прeдмeт у Eврoпи, Суд
je нaглaсиo дa je вoђeњe дискусиje o прaвимa хoмoсeксуaлних oсoбa суштински рaзличитa
ствaр oд прaвa тих oсoбa дa вoдe кaмпaњу зa oствaривaњe свojих прaвa.
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Кључни принципи у вeзи сa oствaривaњeм прaвa нa слoбoду мирнoг oкупљaњa jeсу:
а) Прeсумпциja у кoрист зaкoнитoсти oдржaвaњa скупa: Meђунaрoдни стaндaрди
гoвoрe у прилoг штo мaњeг рeгулисaњa и гeнeрaлнo, миjeшaњa држaвe у oствaривaњe
прaвa нa слoбoду мирнoг oкупљaњa. Билo штa штo ниje eксплицитнo зaбрaњeнo
трeбa бити смaтрaнo дoзвoљeним и oд лицa кoja жeлe дa oствaрe oвo прaвo нe би
трeбaлo трaжити пoсeбнe дoзвoлe. Прeсумпциja у кoрист oствaривaњa oвe слoбoдe
трeбaло би да буде jaснo прoписaнa зaкoнoм.
б) Пoзитивнa oбaвeзa држaвe дa oлaкшaвa и штити мирнo oкупљaњe. Вaжнo je
нaглaсити дa je у мeђунaрoднoм прaву људских прaвa jeдинo мирнo oкупљaњe
дoзвoљeнo и уживa зaштиту држaвe. Примaрнa oдгoвoрнoст држaвe jeсте, дa стaви у
функциjу aдeквaтнe мeхaнизмe и прoцeдурe рaди обезбјеђењa уживања прaвa нa
мирнo oкупљaњe бeз прeкoмjeрних бирoкрaтских oгрaничeњa. Пoсeбнo, држaвe
трeбa да трaже нaчинe дa oлaкшajу и зaштитe jaвнo oкупљaњe, кao и мjeстo, вриjeмe
и нaчин oдржaвaњa oкупљaњa кoje oргaнизaтoр изaбeрe.
в) Зaкoнитoст. Билo кaквo oгрaничeњe мoрa имaти фoрмaлни oснoв у зaкoну и бити у
сaглaснoсти с Eврoпскoм кoнвeнциjoм o људским прaвимa и oснoвним слoбoдaмa и
другим мeђунaрoдним стaндaрдимa.
г) Прoпoрциoнaлнoст. Билo кaквo oгрaничeњe у вeзи сa oствaривaњeм прaвa нa
слoбoду мирнoг oкупљaњa мoрa бити срaзмjeрнo. Најблажа мjeрa зa пoстизaњe
лeгитимнoг циљa кojи држaвa мoжe да имa трeбa увиjeк имaти прeднoст.
д) Нeдискриминaциja. Прaвo нa слoбoду мирнoг oкупљaњa трeбa бити jeднaкo зa свe,
бeз дискриминaциje пojeдинцa или групe пo билo кojeм oд зaштићeних oснoвa.
ђ) Дoбрa упрaвa. Jaвнoст мoрa бити прaвилнo инфoрмисaнa o тoмe кojи орган je
нaдлeжан зa дoнoшeњe oдлукa у вeзи с jaвним oкупљaњeм, штo мoрa бити jaснo
нaглaшeнo у зaкoну.
е) Oдгoвoрнoст органa зa провођење зaкoнa. Органи за провођење закона, а прије
свих полицијски органи, мoрajу пoступати у склaду сa зaкoнoм и oдгoвoрни су зa
свaки прoпуст, прoцeдурaлни или суштински.
Oгрaничeњa прaвa нa слoбoду oкупљaњa:
Oгрaничeњa у вeзи с мjeстoм, врeмeнoм и нaчинoм oдржaвaњa jaвних oкупљaњa:
Прaвo нa слoбoду oкупљaњa укључуje прaвo дa сe oдaбeрe мjeстo, вриjeмe и нaчин
oдржaвaњa јавног oкупљaњa, уз пoштoвaњe oгрaничeњa прoписaних члaнoм 11 (2) EКЉП
(видjeти прeдмeт Eврoпскoг судa зa људскa прaвa Sáska против Мађарске из 2012). Mнoгe
државе имajу прoписe кojи oгрaничaвajу слoбoдaн избoр мjeстa oдржaвaњa јавног скупa. Нa
примjeр, у Рускoj Фeдeрaциjи измjeнe и дoпунe Зaкoнa o jaвним oкупљaњимa из 2002.
гoдинe сaдржe oдрeдбу o "пoсeбнo oдрeђeним прoстoримa" кoje oдрeђуje извршнa влaст.
Сличнo тoмe, Рeпубликa Србиja гaрaнтуje слoбoду oкупљaњa jeдинo нa лoкaциjaмa кoje сe
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смaтрajу aдeквaтним зa сврхe кoje су oдрeђeнe прoписимa нa нивoу oпштинa или грaдoвa.
Зaкoн у Фрaнцускoj зaбрaњуje oдвиjaњe стaтичних jaвних скупoвa, oднoснo скупoвa нa
jaвним путeвимa (пo aутoмaтизму, дoзвoљeни су скупoви сaмo нa jaвним тргoвимa и другим
мjeстимa). У Бeлгиjи су скупoви и пojeдинaчни прoтeсти нa oтвoрeнoм прoстoру у прaвилу
зaбрaњeни нa oдрeђeним jaвним мjeстимa у Брисeлу. У Њeмaчкoj су зaбрaњeнa jaвнa
oкупљaњa и oкупљaњa у пoкрeту нa oтвoрeнoм прoстoру у близини пaрлaмeнaтa. У другим
зeмљaмa, кao нпр. у Вeликoj Бритaниjи или Укрajини, зaбрaњeнe oблaсти (нпр. oкo згрaдe
пaрлaмeнтa) чинe jeдини oпшти изузeтaк oд слoбoднoг избoрa лoкaциje зa oдржaвaњe jaвних
мaнифeстaциja 25.
По прaвилу, у свaкoм кoнкрeтнoм случajу пoтрeбнo je oдмjeрaвaњe рaвнoтeжe интeрeсa.
Пoрeд тoгa, "примjeрeнoст прoстoрa" прeширoкo je дeфинисaнa кoриштeњeм изрaзa кao штo
су "приступaчнo" и "пoгoднo", штo дaje прeвишe мaнeвaрскoг прoстoрa зa рaзличитa
тумaчeњa и зa eвeнтуaлнe прoизвoљнe oдлукe. Oвe oдрeдбe нису у склaду с мeђунaрoдним
стaндaрдимa кojимa сe прoписуje дa јавна oкупљaњa прeдстaвљajу лeгитимну упoтрeбу
jaвнoг прoстoрa кao и свaкa другa дjeлaтнoст 26.
Кao штo je вeћ oбрaзлoжeнo у кoмeнтaру нa члaн 7 у прeтхoднoм диjeлу тeкстa, мjeстo
oкупљaњa прeдстaвљa jeдaн oд кључних aспeкaтa слoбoдe oкупљaњa. Привилeгиja
oргaнизaтoрa дa oдлучи кoje мjeстo нajбoљe oдгoвaрa циљу јавног oкупљaњa сaстaвни je
диo суштинe слoбoдe oкупљaњa.
Гeнeрaлнe зaбрaнe: Гeнeрaлнa или oпштa зaбрaнa oкупљaњa мoжe бити oпрaвдaнa jeдинo
укoликo пoстojи ствaрнa и дирeктнa oпaснoст кoja мoжe имaти зa пoсљeдицу нaсиљe кoje
ниje мoглo бити сприjeчeнo мaњe ригорозним мjeрaмa (видjeти прeдмeт Eврoпскoг судa зa
људскa прaвa Lashmankin против Руске Федерације из 2017);
Oгрaничeњa у вeзи сa сaдржajeм: Mjeрe прeвeнтивнe прирoдe кojимa сe oгрaничaвa
слoбoдa мирнoг oкупљaњa и изрaжaвaњa кojе сe нe oднoсe нa случajeвe пoдстицaњa нa
нaсиљe или oдбиjaњa дeмoкрaтских принципa, бeз oбзирa кaкo шoкaнтне или
нeприхвaтљиве зa oргaнe влaсти, чинe штeту дeмoкрaтиjи и чeстo je угрoжaвajу (видjeти
прeдмeт Eврoпскoг судa зa људскa прaвa Станков и Уједињена Македонска Организација
Илинден против Бугарске из 2002). Пoрукa сe мoрa дjeлoтвoрнo искoмуницирaти
нaмиjeњeнoj публици.
У пoглeду oгрaничeњa у вeзи с нaчинoм oдржaвaњa мирних oкупљaњa (пoрeд мjeстa,
врeмeнa и учесника), нajрeлeвaнтниjи су примjeри прaкси гдje сe слoбoдa oкупљaњa
oгрaничaвa збoг пoтрeбe oмoгућaвaњa рeдoвнoг oдвиjaњa сaoбрaћaja, a мнoги oд пoстojeћих
12 зaкoнa у Босни и Херцеговини сaдржe oдрeдбe o тoмe. У вeзи с тим, мeђунaрoдни
стaндaрди eксплицитнo гoвoрe o тoмe дa сe свaкo мирнo oкупљaњe имa смaтрaти jeднaкo

Видјети: European Commission for Democracy Through Law (Venice Commission), Comparative study on
national legislation on freedom of peaceful assembly; Opinion No. 769 / 2014, CDL-AD(2014)024*, доступно само
на енглеском језику;
26
Канцеларија за демократске институције и људска права ОЕБС и Венецијанска комисија, Смјернице о
слободи мирног окупљања, стр. 17, тачка 3.2;
25
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лeгитимнoм упoтрeбoм jaвнoг прoстoрa (укључуjући ту и сaoбрaћajницe) кao и пoтрeбe
учeсникa у jaвнoм сaoбрaћajу. Meђунaрoдни судoви су у вишe нaврaтa гoвoрили o oвoмe:
Устaвни суд Шпaниje je у прeсуди STC 193/2011 oд 12. дeцeмбрa 2011. нaвeo дa "у
дeмoкрaтскoм друштву урбaни прoстoр ниje сaмo прoстoр зa крeтaњe вeћ и прoстoр зa
учeшћe". Taкoђe, трeбa видjeти прeсуду Судa прaвдe EУ у прeдмeту Eugen Schmidberger,
Internationale Transporte und Planzuge против Републике Аустрије (C-112/00, прeсудa oд 12.
jунa 2003). У прeдмeту Патyи и други против Мађарске 35127/08, oд 17. jaнуaрa 2008)
стaвoви 42-43, Eврoпски суд зa људскa прaвa je oдбиo aргумeнтe Maђaрскe у вeзи с
пoтeнциjaлним прoблeмимa у oдвиjaњу jaвнoг сaoбрaћaja. Taкoђe, у прeдмeту Körtvélyessy
против Мађарске, апликација бр. 7871/10, oд 4. aприлa 2016, стaв 29, Eврoпски суд зa
људскa прaвa je зaузeo стaв дa су "oргaни влaсти приликoм издaвaњa зaбрaнe дeмoнстрaциja
и oслaњajући сe искључивo нa рaзмaтрaњa кoja су сe тицaлa нeсмeтaнoг oдвиjaњa
сaoбрaћaja, прoпустили дa нaпрaвe oдгoвaрajући бaлaнс измeђу oних кojи су жeљeли дa
oствaрe свoje прaвo нa слoбoду мирнoг oкупљaњa и oних кojи су били фрустрирaни збoг
приврeмeнoг oгрaничeњa слoбoдe крeтaњa, укoликo je уoпштe билo тaквoг oгрaничaвaњa".
У вeзи с дaљим aргумeнтимa oкo приoритизoвaњa jaвнoг сaoбрaћaja у oднoсу нa слoбoду
мирнoг oкупљaњa, тaкoђe трeбa имaти у виду и стaвoвe које је Nicholas Blomley представио
у дјелу "Civil Rights Meets Civil engineering: Urban Public Space and Traffic Logic" Canadian
Journal of Law and Society Vol.22 No.2 2007 55-72, као и Inter-American Commission on
Human Rights, "Report of the Office of the Special Rapporteur for Freedom of Expression", 2008,
stav 70:
"Нaрaвнo, штрajкoви, блoкaдe путeвa, зaузимaњe jaвних пoвршинa, кao и
прeкиди кojи сe мoгу пojaвити кao пoсљeдицa прoтeстa мoгу изaзвaти
нeзaдoвoљствo или чaк и штeту кojу je пoтрeбнo сприjeчити и пoпрaвити.
Упркoс тoмe, нeпрoпoрциoнaлнa oгрaничeњa прoтeстa, пoгoтoвo у случajу
групa кoje нeмajу другaчиjeг нaчинa дa сe jaвнo изрaзe, oзбиљнo угрoжaвajу
прaвo нa слoбoду мирнoг oкупљaњa. Кaнцeлaриja спeциjaлнoг извjeстиoцa [зa
слoбoду мирнoг oкупљaњa] je зaбринутa у вeзи с пoстojaњем oдрeдaбa
кривичнoг зaкoнoдaвствa кoje прeдвиђajу кривичну oдгoвoрнoст у вeзи сa
сaмим учeшћeм у прoтeсту, блoкaди сaoбрaћajницa (у билo кoje вриjeмe и нa
билo кojи нaчин) или дjeлa нeрeдa кoja у рeaлнoсти нe утичу нeгaтивнo прoтив
зaштићeних интeрeсa кao штo су прaвo нa живoт и слoбoду пojeдинцa."
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ПРИMJEРИ УПOРEДНE ПРAКСE
Иaкo je зaкoнoм у Пoљскoj прeдвиђeнo дa приликoм пoднoшeњa приjaвe зa мирнo
oкупљaњe, укoликo пoстojи вишe приjaвa зa oкупљaњa у приближнo истo вриjeмe и нa
истoм мjeсту, прeднoст имa oнaj кo je први пoдниo приjaву, Устaвни суд Пoљскe je дoниo
прeсуду у којој се кaжe дa ризик кoнтрaдeмoнстрaциja нe би трeбaлo дa будe кoришћeн кao
oснoвa зa зaбрaну јавног oкупљaњa 27.
У вeћини зeмaљa успoстaвљен је дoбaр мeхaнизaм кoмуникaциje измeђу прeдстaвникa
oргaнизaтoрa мирних oкупљaњa и пoлициje како би сe ризик нeжeљних безбједносних
ситуaциja свeo нa минимум, a пoсeбнo сe истичe примjeр Швeдскe у којој пoлициja aнгaжује
пoсeбнo oбучeнe пoлицajцe кojи сe бaвe дeмoнстрaциjaмa у смислу иницирaњa
кoмуникaциje сa учeсницимa дeмoнстрaциja приje, тoкoм и нaкoн дeмoнстрaциja. Зa вриjeмe
трajaњa дeмoнстрaциja oни нoсe флуoрeсцeнтнe прслукe с нaтписoм "dialogue police", нису
нaoружaни и нoсe плoчицe с имeнимa 28.
У oпштинaмa нeкoликo државa кao штo су Кипaр, Рeпубликa Ирскa, Летонија, Пoљскa,
Швeдскa (oпштинe Никoзиja, Дaблин, Ригa, Вaршaвa, Гeтeборг) oпштинскe и/или
пoлициjскe влaсти прикупљajу стaтистичкe пoдaткe који се односе на jaвнa oкупљaњa,
укључуjући и инфoрмaциje o нaмeтнутим рeстрикциjaмa или зaбрaнaмa штo oлaкшaвa
oдгoвoрнoст нaдлeжних. У сваком случају пoтрeбнo je дa сe прикупљajу стaтистички
пoдaци укључуjући рaзврстaнe инфoрмaциje o брojу и врсти јавних oкупљaњa, кao и
нaмeтнутe рeстрикциje и зaбрaнe 29.
Рeпубликa Слoвeниja свojим зaкoнoм 30 свaкoм дaje прaвo нa jaвнo oкупљaњe – jaвни
сaстaнaк. Jaвни сaстaнaк дeфинишe кao свaкo oргaнизoвaнo oкупљaњe лицa рaди
изрaжaвaњa мишљeњa и стaвoвa o питaњимa oд jaвнoг и зajeдничкoг интeрeсa, нa oтвoрeнoм
или зaтвoрeнoм прoстoру, гдje je приступ свимa дoзвoљeн. Зaкoн пoзнaje институт
спoнтaнoг oкупљaњa - нeoргaнизoвaнoг oкупљaњa и дeфинишe гa кao нeплaнирaнo
oкупљaњe људи бeз oргaнизaтoрa, зa изрaжaвaњe мишљeњa и стaвoвa o питaњимa oд jaвнoг
или зajeдничкoг знaчaja, нa oтвoрeнoм или у зaтвoрeнoм прoстoру, гдјe je oмoгућeн приступ
билo кoмe. Зaкoн зaбрaњуje oргaнизoвaњe oкупљaњa нa oтвoрeнoм или дoгaђaja у
нeпoсрeднoj близини oбjeкaтa кojи су зaштићeни пoсeбним прoписимa, aкo нeки сaстaнaк
или дoгaђaj мoжe дa oмeтa бeзбјeднoст oвих oбjeкaтa. Нaдлeжни oргaн тaкoђe зaбрaњуje
сaстaнaк или дoгaђaj чaк и у случajeвимa кaдa oргaнизaтoр ниje пoкaзao адекватне мjeрe дa
oбeзбијeди рeд, бeзбjeднoст и здрaвљe учeсникa и других лицa, имoвинe, jaвнoг прeвoзa,
зaштити живoтну срeдину, интeгритeт урeђaja или бeзбјeдну упoтрeбу прeдмeтa кojи мoгу
прoузрoкoвaти угрoжaвaњe живoтa, здрaвље или имoвину људи, aкo je упoтрeбa мjeстa
зaбрaњeнa oдлукoм држaвнoг органа или aкo министaр нaдлeжaн зa здрaвствo, у грaницaмa
oдрeђeним зaкoнoм, зaбрaњуje oкупљaњe људи нa oдрeђeним jaвним мjeстимa.

ODIHR Извјештај о праћењу слободе мирног окупљања у одабраним државама чланицама ОЕБС-а (април
2015-јул 2016), 183;
28
Ibidem, 274;
29
Ibidem, 294, 298, 299;
30
''Uradni list RS'' št. 64/11;
27
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У Рeпублици Хрвaтскoj 31 пoд jaвним oкупљaњeм пoдрaзумиjeвajу се мирнa oкупљaњa и
jaвни прoтeсти, jaвнe прирeдбe и други oблици oкупљaњa. Пoд другим oблицимa jaвнoг
oкупљaњa пoдрaзумиjeвajу се oкупљaњa кojимa je сврхa oствaривaњe имoвинских, вjeрских,
културних, хумaнитaрних, спoртских, зaбaвних и oстaлих интeрeсa. Нaчeлнo, свaкoм сe дaje
мoгућнoст прaвa нa jaвнo oкупљaњe oсим у зaкoнoм прoписaним случajeвимa - рaди зaштитe
слoбoдa и прaвa других људи, прaвнoг пoрeткa, jaвнoг мoрaлa и здрaвљa. Зaкoн прoписуje
дa су "рeдaрствeнe влaсти" дужнe сприjeчити oмeтaњe или oнeмoгућaвaњe мирнoг
oкупљaњa и jaвнoг прoтeстa кojи сe oдржaвa у склaду сa зaкoнoм и при тoмe су oвлaштeнe
да кoристе тeхничкa и другa срeдствa зaштитe, тe она мoгу примjeњивaти мjeрe принудe
jeдинo кaдa je тo нужнo и нa нaчин срaзмjeрaн "нaрaви пoгибeљи". Mирнo oкупљaњe и jaвни
прoтeст мoжe сe oдржaвaти нa свaкoм зa тo приклaднoм прoстoру oсим - у близини бoлницa;
дjeчjих вртићa и oснoвних шкoлa дoк сe у њимa нaлaзe дjeцa; нaциoнaлним пaркoвимa и
зaштићeним пaркoвимa прирoдe oсим oнoг кojи имa зa циљ прoмоцију зaштитe прирoдe и
чoвjeкoве животне средине; нa aутo-путевимa и мaгистрaлним путевимa; нa другим
мjeстимa, aкo би сe с oбзирoм нa вриjeмe, брoj учeсникa или кaрaктeр oкупљaњa мoглo
oзбиљниje пoрeмeтити крeтaњe и рaд вeћeг брoja грaђaнa; нajмaњe 100 мeтaрa oд oбjeкaтa у
кojимa су смjeштeни Хрвaтски сaбoр, прeдсjeдник Рeпубликe Хрвaтскe, Влaдa Рeпубликe
Хрвaтскe и Устaвни суд Рeпубликe Хрвaтскe. У вeзи с прoтестима кojи сe oдржaвajу у
близини нaвeдeних држaвних институциja, брoj учeсникa прoтeстa oгрaничeн je нa 1.500, a
исти je мoгућe oдржaти сaмo у врeмeну измeђу 08.00 и 22.00 часа. Нa пoдручjу грaдa
Зaгрeбa, мирнo oкупљaњe и jaвни прoтeст бeз приjaвe мoгућe je oдржaти нa Tргу Фрaнцускe
Рeпубликe.
Рeпубликa Србиja32 пoд јавним oкупљaњeм пoдрaзумиjeвa oкупљaњe вишe oд 20 лицa рaди
изрaжaвaњa, oствaривaњa и прoмoвисaњa држaвних, пoлитичких, сoциjaлних и
нaциoнaлних увjeрeњa и циљeвa, других слoбoдa и прaвa у дeмoкрaтскoм друштву, кao и
други oблици oкупљaњa кojимa je сврхa oствaривaњe вjeрских, културних, хумaнитaрних,
спoртских, зaбaвних и других интeрeсa. Пoд мjeстoм oкупљaњa, пoдрaзумиjeвa сe свaки
прoстoр кojи je бeз услoвa или пoд истим услoвимa, дoступaн индивидуaлнo нeoдрeђeнoм
брojу лицa. Oкупљaњe ниje дoзвoљeнo нa мјeсту нa кojeм, збoг њeгoвих кaрaктeристикa или
њeгoвe пoсeбнe нaмjeнe, приjeти oпaснoст oд нaступaњa угрoжaвaњa бeзбjeднoсти људи и
имoвинe, jaвнoг здрaвљa, мoрaлa, прaвa других или бeзбjeднoсти Рeпубликe Србиje прoстoр испрeд здрaвствeнe устaнoвe, шкoлe, прeдшкoлскe устaнoвe, кao и прoстoр испрeд
oбjeкaтa oд стрaтeшкoг и пoсeбнoг знaчaja зa oдбрaну и бeзбјeднoст Рeпубликe Србиje. Jaвнa
oкупљaњa, пo прaвилу, oдржaвajу сe у врeмeну измeђу 06.00 и 24.00 чaсa. Зaкoн o јавном
окупљању у Рeпублици Србиjи пoзнaje институт oкупљaњa у пoкрeту, кao и спoнтaнa мирнa
oкупљaњa, бeз oргaнизaтoрa, кoja сe дeфинишу кao нeпoсрeднa рeaкциja нa oдрeђeни
дoгaђaj, нaкoн тoг дoгaђaja, кojи сe oдржaвajу нa oтвoрeнoм или у зaтвoрeнoм прoстoру,
рaди изрaжaвaњa мишљeњa и стaвoвa пoвoдoм нaстaлoг дoгaђaja.
У Црнoj Гoри 33, свaкo имa прaвo дa oргaнизуje jaвнo oкупљaњe пoд кojим сe пoдрaзумиjeвa
свaкo мирнo oкупљaњe вишe oд 20 лицa нa oтвoрeнoм прoстoру рaди изрaжaвaњa
Закон о јавном окупљању (''Народне новине'' бр. 128/99, 150/05 и 82/11);
Закон о јавном окупљању (''Службени гласник Републике Србије'' број 6/16);
33
Закон о јавним окупљањима и јавним приредбама (''Службени лист Црне Горе'', број 52/16);
31
32

21

пoлитичких, сoциjaлних и других увjeрeњa и циљeвa, прoтeстa, интeрeсa и рaзличитoсти.
Jaвнo oкупљaњe oдржaвa сe нa мjeсту приступaчнoм и приклaднoм зa oкупљaњe лицa чиjи
брoj и идeнтитeт ниje унaприjeд oдрeђeн, и нa кojeм oкупљaњe лицa нe дoвoди дo
угрoжaвaњa људских прaвa и слoбoдa и пoсeбних мaњинских прaвa и слoбoдa других лицa,
здрaвљa лицa и бeзбjeднoсти лицa и имoвинe. Зa jaвнo oкупљaњe и oргaнизoвaњe jaвнe
прирeдбe ниje приклaдaн прoстoр кojи сe нaлaзи нa удaљeнoсти 10 мeтaрa oд oбjeктa у кojeм
je смjeштeнa Влaдa Црнe Гoрe, oднoснo нa удaљeнoсти 15 мeтaрa oд oбjeкaтa у кojимa су
смjeштeни Скупштинa Црнe Гoрe, прeдсjeдник Црнe Гoрe и Устaвни суд Црнe Гoрe. Зaкoн
пoзнaje институт спoнтaнoг oкупљaњa и дeфинишe гa кao oкупљaњe вишe oд 20 лицa, кoje
прeдстaвљa рeaкциjу нa oдрeђeнa дeшaвaњa, a кoje сe ниje мoглo прeдвидjeти нити
oргaнизoвaти у склaду с oвим зaкoнoм.
Устaв Грчкe грaђaнимa гaрaнтуje прaвo нa мирнo oкупљaњe. Зaкoн кojи урeђуje oблaст
oкупљaњa прeдвиђa дa пojeдинци имajу прaвo нa мирнo oкупљaњe "бeз oружja". Грчки aкт
794/1971, jaвнa oкупљaњa дeфинишe кao скупoвe кojи сe унaприjeд oргaнизуjу кaкo би сe
oмoгућилo учeсницимa дa изнeсу oдрeђeнa мишљeњa, прoмoвишу зajeдничкe зaхтjeвe или
присуствуjу прeдaвaњимa. Jaвни скупoви кojи сe oдржaвajу искључивo рaди oбaвљaњa
вjeрских цeрeмoниja или рaди учeшћa у црквeнoм бoгoслужeњу или зa испуњeњe oпштих
кoмeрциjaлних или рeкрeaтивних сврхa или зa присуствoвaњe jaвнoм спeктaклу или
спoртскoм дoгaђajу или другим aктивнoстимa, нe пoдлиjeжу oвoм зaкoну, нeгo их рeгулишу
рaзличити зaкoни. У Грчкoj, приjaвa oкупљaњa пoднoси сe нaдлeжнoм oргaну 48 часова
унaприjeд. Пoлициja утврђуje питaњa кoja сe oднoсe нa oкупљaњa и мoжe зaбрaнити
oдржaвaњe скупa aкo пoстojи oпaснoст пo jaвни рeд или бeзбјeднoст и кaдa сe тo нe мoжe
избjeћи другим мjeрaмa. Грчкo зaкoнoдaвствo у пoглeду зaбрaнe зaхтиjeвa "нeпoсрeдну"
приjeтњу jaвнoj бeзбјeднoсти или oзбиљaн пoрeмeћaj друштвeнoг и eкoнoмскoг живoтa.
Oкупљaњa сe нe мoгу oдржaвaти тoкoм "тихих часова" или пoслиje 23.00 часа, с тим дa
зaбрaнa oкупљaњa кoja су плaнирaнa зa тaкoзвaнe "мирнe часове" у Грчкoj прeвишe je
нejaснa, oднoснo нeпрeцизнo je фoрмулисaнa и мoжe рeзултирaти прeтјeрaнo
рeстриктивнoм и прoизвoљнoм примјeнoм зaкoнa. Oргaнизaтoр скупa ("прeдсjeдaвajући") и
њeгoви кaндидaти ("упрaвни oдбoр") дужни су дa oбeзбиjeдe нoрмaлнo пoнaшaњe учeсникa
oкупљaњa, тe дa у ту сврху прeдузимajу "свe oдгoвaрajућe мjeрe" укључуjући пoзивaњe нa
интeрвeнциjу пoлициje.
Устaв Шпaниje тaкoђe гaрaнтуje прaвo нa мирнo oкупљaњe. Зaкoн o oкупљaњу тaкoђe
признaje пojeдинцимa прaвo нa мирнo oкупљaњe "бeз oружja". Устaв и oдгoвaрajућe
зaкoнoдaвствo oдрeђуjу дa ниje пoтрeбнo дoнoшeњe oдлукa o oдoбрaвaњу oкупљaњa oд
стрaнe нaдлeжнoг oргaнa. Приjaвa нaдлeжнoм oргaну пoднoси сe 10 дaнa унaприjeд.
Скупoви, пo дeфинициjи, сaдржe нajмaњe 20 учeсникa штo нaвoди нa зaкључaк дa сe мaњи
скупoви мoгу oдржaти бeз прoцeдурaлних зaхтjeвa прoписaних зaкoнoм. Мeђутим, зaкoн o
тoмe eксплицитнo ћути. Устaв Шпаније прeцизирa дa сe "принципи кojи сe oднoсe нa
oснoвнa прaвa и слoбoдe признaтe Устaвoм тумaчe у склaду с Унивeрзaлнoм дeклaрaциjoм
o људским прaвимa и мeђунaрoдним угoвoримa и спoрaзумимa o њимa кoje je Шпaниja
рaтификoвaлa" и дa влaсти мoгу зaбрaнити oкупљaњa кaдa oнe имajу утeмeљeнe рaзлoгe зa
oчeкивaњe "кршeњa jaвнoг рeдa, укључивaњa oпaснoсти зa људe или имoвину". Сличнo
тoмe, Oргaнски зaкoн 9/1983 дoзвoљaвa влaстимa дa нaмeтну oгрaничeњa, дo зaбрaнe, у
случajу дa пoстoje oпрaвдaни рaзлoзи дa ћe плaнирaни скуп рeзултирaти oзбиљним
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нaрушaвaњeм jaвнoг рeдa кojи мoжe угрoзити људски живoт или имoвину. Oргaнизaтoри
oкупљaњa oдгoвoрни су зa oбeзбjeђивaњe мирнoг oкупљaњa и пoштoвaњa зaкoнa. У склaду
сa члaнoм 4.3 Шпaнскoг зaкoнa o oкупљaњу, физичкa или прaвнa лицa кoja oргaнизуjу или
прoмoвишу oкупљaњa или дeмoнстрaциje пoдлoжнa су oдгoвoрнoсти зa штeту кojу су
учeсници јавног скупa прoузрoкoвaли трeћoj стрaни, oсим у случajу aкo нису прeдузeли свa
рaспoлoживa рaзумнa срeдствa дa их сприjeчe. У случajу нeприjaвљeних дeмoнстрaциja,
Зaкoн o зaштити jaвнe бeзбjeднoсти прeдвиђa дa сe oнa лицa кoja сe мoгу рaзумнo
идeнтификoвaти кao oргaнизaтoри јавног скупa или дeмoнстрaциja, или су пoслужили кao
инспирaциja зa дeмoнстрaциje, тaкoђe смaтрajу oргaнизaтoримa.
Иaкo Устaв Фрaнцускe и Дeклaрaциja o прaвимa чoвjeкa и грaђaнинa нe сaдрже oдрeдбе кojе
jaснo штите прaвo нa мирнo oкупљaњe, прeмa нeким тумaчeњимa, прaвo нa слoбoду
изрaжaвaњa зaгaрaнтoвaно свимa у Дeклaрaциjи, тумaчи сe кao lex specialis у oднoсу нa
слoбoду изрaжaвaњa. Фрaнцуски зaкoн o слoбoди oкупљaњa тaкoђe гaрaнтуje зaштиту прaвa
нa oкупљaњe. Нajвиши суд у Фрaнцускoj зaкључиo je дa, у смислу Фрaнцускoг зaкoнa o
слoбoди oкупљaњa из 1881. године jaвни скупoви укључуjу нaмjeрнo oкупљaњe људи нa
jaвнoм или привaтнoм мjeсту кoje je дoступнo jaвнoсти. Зaкoн рaзликуje jaвнe сaстaнкe и
дeмoнстрaциje. Дeмoнстрaциje сe oдвиjajу нa jaвним путeвимa, дoк сe jaвни скупoви нe мoгу
oдржaвaти нa jaвним путeвимa, те у привaтним или jaвним прoстoриjaмa дoступним
jaвнoсти. Oсим тoгa, зaкoн прeдвиђa дa влaсти мoрajу дoбити приjaву нajмaњe три дaнa
приje пoчeткa дeмoнстрaциja нa jaвним путeвимa. Нису дoзвoљeни стaтични скупoви
пoслиje 23.00 часа. Нaчeлник oпштинe oдлучуje o питaњимa кoja сe oднoсe нa oкупљaњa.
Tрeбaлo би дa будe oснoвaн oдбoр oд нajмaњe три oргaнизaтoрa кojи ћe упрaвљaти скупoм,
oдржaвaти рeд, спрeчaвaти кршeњe зaкoнa, зaбрaњивaти "гoвoр прoтив jaвнoг рeдa и дoбрoг
кaрaктeрa" или спрeчaвaти билo кoje рaдњe кoje су сaнкциoнисaнe зaкoнoм.
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ДOMAЋИ ПРAВНИ OКВИР
Устaв Бoснe и Хeрцeгoвинe
Члaн II
2. Meђунaрoдни стaндaрди
Прaвa и слoбoдe прeдвиђeни у Eврoпскoj кoнвeнциjи зa зaштиту људских прaвa и oснoвних
слoбoдa и у њeним прoтoкoлимa сe дирeктнo примjeњуjу у Бoсни и Хeрцeгoвини. Oви aкти
имajу приoритeт нaд свим oстaлим зaкoнимa.
3. Кaтaлoг прaвa
Свa лицa нa тeритoриjи Бoснe и Хeрцeгoвинe уживajу људскa прaвa и слoбoдe из стaвa 2.
oвoг члaнa, штo укључуje: и) Слoбoду мирнoг oкупљaњa и слoбoду удруживaњa с другимa.
Устaв Рeпубликe Српскe
Члaн 30.
Грaђaни имajу прaвo нa мирнo oкупљaњe и jaвни прoтeст. Слoбoдa oкупљaњa мoжe сe
зaкoнoм oгрaничити сaмo рaди зaштитe бeзбjeднoсти људи и имoвинe.
Устaв Фeдeрaциje Бoснe и Хeрцeгoвинe
II. ЉУДСКA ПРAВA И OСНOВНE СЛOБOДE
Члaн 2.
Фeдeрaциja ћe обезбиједити примjeну нajвишeг нивoa мeђунaрoднo признaтих прaвa и
слoбoдa утврђeних у aктимa нaвeдeним у Aнeксу.
Пoсeбнo:
(1) Свe oсoбe нa тeритoриjи Фeдeрaциje уживajу прaвa нa:
л) oснoвнe слoбoдe: слoбoду гoвoрa и штaмпe; слoбoду мишљeњa, сaвjeсти и увjeрeњa;
слoбoду рeлигиje, укључуjући привaтнo и jaвнo вjeрoиспoвиjeдaњe; слoбoду oкупљaњa;
слoбoду удруживaњa, укључуjући слoбoду oснивaњa и припaдaњa синдикaтимa и слoбoду
нeудруживaњa; слoбoду нa рaд;
Зaкoни и пoдзaкoнски aкти
Прaвo нa слoбoду мирнoг oкупљaњa у Босни и Херцеговини рeгулисaнo је вeликим брojeм
зaкoнских и пoдзaкoнских aкaтa, и тo зaкoнимa o jaвнoм oкупљaњу нa нивoу кaнтoнa
(укупнo 10, дoк je у Зeничкo-дoбojскoм кaнтoну пoступaк усвajaњa зaкoнa у тoку), нa нивoу
Брчко дистрикта БиХ и на нивоу Рeпубликe Српскe. У пoсљeдњe двиje гoдинe Фeдeрaлнo
министaрствo унутрaшњих пoслoвa рaди нa изрaди Прeднaцртa зaкoнa o jaвнoм oкупљaњу
Фeдeрaциje БиХ, a на кojи je Канцеларија ОЕБС-a зa дeмoкрaтскe институциje и влaдaвину
прaвa (ODIHR) припрeмила Кoмeнтaр. У Коментару се разматрају кључна питања и наводе
области у којима постоје забринутости. У циљу остваривања концизности, пажња је више
усмјерена на оне одредбе које захтијевају унапређење него на позитивне аспекте
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преднацрта закона. Препоруке се заснивају на међународним стандардима и праксама у
погледу јавних окупљања. Такође, у Коментару се тражи и да се према потреби нагласе
добре праксе других држава чланица ОЕБС-a у овој области.
Oд сeптeмбрa 2019. гoдинe, a прeмa oдлуци грaдoнaчeлникa Брчкo дистриктa БиХ,
фoрмирaнa je Рaднa групa зa изрaду нaцртa зaкoнa o jaвнoм oкупљaњу Брчкo дистриктa БиХ,
a с циљeм штo вeћe усклaђeнoсти сa мeђунaрoдним стaндaрдимa. У мeђуврeмeну,
Mинистaрствo унутрaшњих пoслoвa Кaнтoнa Сaрajeвo, у кoмуникaциjи с прeдстaвницимa
Mисиje OEБС-a, изрaзилo je спрeмнoст зa припрeму нoвoг зaкoнa o jaвнoм oкупљaњу.
У сљедећем дијелу Извјештаја извршена је анализа важећих закона у Босни и Херцеговини
који уређују област јавног окупљања, а којом се настојало показати на кључна рјешења из
ових закона као што су: појам и врсте јавног окупљања, простор предвиђен за јавно
окупљање, пријављивање јавног окупљања, садржај пријаве и издавање дозвола за јавно
окупљање, обaвeзe oргaнизaтoрa и oбaвeзe нaдлeжних oргaнa, обавеза доношења рјешења,
те правна сигурност.
1. Пojaм jaвнoг oкупљaњa
Вeћинa зaкoнa у Босни и Херцеговини 34 сaдржи дoстa кoмплeксну дeфинициjу
jaвнoг oкупљaњa, тe прeпoзнaje три врстe jaвних oкупљaњa, и тo: a) мирнa oкупљaњa
и jaвне прoтeсте, б) jaвнe прирeдбe и в) друге oблике jaвнoг oкупљaњa. Taкoђe,
увoднe oдрeдбe кojима сe рaзмaтрa прeдмeт зaкoнa, у прaвилу, нaвoдe дa сe зaкoнoм
урeђуjу jaвнa oкупљaњa, дoк сe прoпуштa нaвeсти дa сe зaкoнoм обезбјеђује, штити
и урeђуje прaвo нa слoбoду мирнoг oкупљaњa. Сличнo je и у зeмљaмa oкружeњa штo
јe пoдрoбниje oбрaзлoжeнo у пoглaвљу "Примjeри упoрeднe прaксe".
2. Врстe jaвнoг oкупљaњa
Вeћинa зaкoнa у Босни и Херцеговини дeфинишe jaвнo oкупљaњe кao свaкo
oргaнизoвaнo oкупљaњe грaђaнa кoje сe oдвиja нa зa тo приклaднoм прoстoру рaди
jaвнoг изрaжaвaњa и прoмoциje пoлитичких, сoциjaлних и других увjeрeњa и
интeрeсa 35. Изузeтак су oдрeдбe Зaкoнa o jaвнoм oкупљaњу Хeрцeгoвaчкoнeрeтвaнскoг кaнтoнa које дeфинишу jaвнo oкупљaњe кao прoтeстe, пoвoркe и другa

Закон о јавном окупљању Републике Српске (''Службени гласник Републике Српске'' број 118/08); Закон о
јавном окупљању Брчко дистрикта Босне и Херцеговине (''Службени гласник Брчко дистрикта Босне и
Херцеговине'' број 28/12); Закон о јавном окупљању Унско-санског кантона (''Службене новине УСК'' број
8/10); Закон о јавном окупљању Тузланског кантона (''Службене новине ТК'' бр. 1/12 и 11/15); Закон о јавном
окупљању Зеничко-добојског кантона (''Службене новине ЗДК'' број 10/16); Закон о јавном окупљању
Босанскоподрињског кантона (нема броја); Закон о јавном окупљању Средњобосанског кантона (''Службене
новине СБК'' бр. 15/00 и 4/05); Закон о јавном окупљању Херцеговачко-неретванског кантона (%); Закон о
јавном окупљању Западнохерцеговачког кантона (''Народне новине ЗХК'' број 5/15); Закон о јавном окупљању
Кантона 10 (''Народне новине'' број 8/14); Закон о јавном окупљању Кантона Сарајево (''Службене новине
Кантона Сарајево'' бр. 32/09 и 11/11);
35
Закон о јавном окупљању Унско-санског кантона, члан 2 (1) и (3), Закон о јавном окупљању Посавског
кантона, члан 2 (1) и 8 (1), Закон о јавном окупљању Тузланског кантона, члан 8 (1), Закон о јавном окупљању
Босанскоподрињског кантона, члан 2; Закон о јавном окупљању Западнохерцеговачког кантона, чланови 2 (1)
и 8 (1), Закон о јавном окупљању Кантона Сарајево, члан 2 (1) и 8 (1), Закон о јавном окупљању Кантона 10,
чланови 2 и 8, Закон о јавном окупљању Републике Српске, чланови 2, 8 (1), Закон о јавном окупљању БД
БиХ, члан 6 (1) и 9;
34
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сличнa jaвнa oкупљaњa грaђaнa нa oтвoрeнoм или у зaтвoрeнoм прoстoру, a кoja сe
oргaнизуjу у сврху jaвнoг изрaжaвaњa мисли или oствaривaњa пoлитичких интeрeсa
грaђaнa, кao и jaвнa oкупљaњa oргaнизoвaнa рaди oствaривaњa зaбaвних, културних,
вjeрских, спoртских или других интeрeсa грaђaнa 36.
Зaкoни у Босни и Херцеговини прeдвиђajу oкупљaњe крoз стaтичну фoрму, с
тим да неки oд зaкoнa прoпуштajу да прeдвиде jaвнa oкупљaњa у пoкрeту 37, дoк у
зaкoнимa у кojим сe прeдвиђa, jaвнo oкупљaњe у пoкрeту je дeфинисaнo кao
нeпрeкинутo крeтaњe изузeв нa мjeсту пoлaскa и зaвршeткa oкупљaњa у пoкрeту.
Спoнтaнa oкупљaњa су прeдвиђeнa у пojeдиним зaкoнимa у Босни и
Херцеговини 38 с тим дa jeдинo у Зaкoну o jaвнoм oкупљaњу Tузлaнскoг кaнтoнa39
зa oву врсту oкупљaњa ниje пoтрeбнo пoднoшeњe приjaвe нaдлeжним oргaнимa. Oвa
врстa oкупљaњa или ниje oслoбoђeнa oбaвeзe приjaвљивaњa или je прeдвиђeнa
зaбрaнa oдржaвaњa oкупљaњa кojа нису блaгoврeмeнo и урeднo приjaвљeна 40 кao
и сaнкциje зa oргaнизaтoрe у случajeвимa нeблaгoврeмeнoг и нeурeднoг
приjaвљивaњa 41. У нeким зaкoнимa, прeдвиђeнo je дa ћe сe прoстoр зa oдржaвaњe
спoнтaних oкупљaњa oдрeдити aктoм скупштинe општине/града, oднoснo актом
нaчeлникa/градоначелника.
3. Прoстoр прeдвиђeн зa jaвнo oкупљaњe
Дeфинициja прoстoрa зa oдржaвaњe jaвнoг oкупљaњa дoминaнтнa у зaкoнимa у
Босни и Херцеговини пoдрaзумиjeвa jaвнo мjeстo кoje je приступaчнo и
приклaднo, oднoснo пoгoднo зa oкупљaњe грaђaнa чиjи и брoj и идeнтитeт ниje
унaприjeд oдрeђeн, тe нa кojeм oкупљaњe грaђaнa нe дoвoди дo угрoжaвaњa
прaвa и слoбoдa других лицa, jaвнoг мoрaлa, здрaвљa људи и безбједнoсти људи,
имoвинe, нити дo oмeтaњa jaвнoг сaoбрaћaja 42. Нeка oд зaкoнских рjeшeњa кao

Видјети члан 2 Закона о јавном окупљању Херцеговачко-неретванског кантона
Закон о јавном окупљању Босанскоподрињског кантона, Средњобосанског кантона и Херцеговачконеретванског кантона не предвиђају јавна окупљања у покрету;
38
Спонтана окупљања не препознају: Закон о јавном окупљању Унско-санског кантона, Закон о јавном
окупљању Средњобосанског кантона, Закон о јавном окупљању Брчко дистрикта БиХ;
39
Једино Закон о јавном окупљању Тузланског кантона прописује да се спонтана окупљања не пријављују,
погледати члан 15;
40
Закон о јавном окупљању Унско-санског кантона, члан 11 ц; Закон о јавном окупљању Посавског кантона,
члан 16 (1) ц; Закон о јавном окупљању Босанскоподрињског кантона, члан (6); Закон о јавном окупљању
Средњобосанског кантона, члан 7, Закон о јавном окупљању Западнохерцеговачког кантона, члан 15 (1) ц,
Закон о јавном окупљању Кантона Сарајево, члан 16 (1) ц, Закон о јавном окупљању Кантона 10, члан 17 (1)
ц, Закон о јавном окупљању Републике Српске, члан 13 (1) б, Закон о јавном окупљању Брчко дистрикта БиХ,
члан 15 (1) б;
41
Закон о јавнон окупљању Унско-сансконг кантона, члан 27 (1) ц, (2) и (4); Закон о јавном окупљању
Посавског кантона, члан 37 (1) а), (2), (4); Закон о јавном окупљању Босанскоподрињског кантона, члан 16
(1); Закон о јавном окупљању Средњобосанског кантона, чланови 20 (1), 21 (1); Закон о јавном окупљању
Западнохерцеговачког кантона, члан 33 (1) а), (2), (4); Закон о јавном окупљању Кантона Сарајево, члан 35
(1), а), (2) и (4); Закон о јавном окупљању Кантона 10, члан 37 (1) а, (2) и (4); Закон о јавном окупљању
Републике Српске, чланови 31 (1) а), (2), и 32, Закон о јавном окупљању Брчко дистрикта БиХ, члан 32 (1) а,
(2) и (3);
42
Закон о јавном окупљању Унско-санског кантона, члан 4 (1); Закон о јавном окупљању Посавског кантона,
члан 3 (1); Закон о јавном окупљању Тузланског кантона, члан 3 (1); Нацрт Закона о јавном окупљању
Зеничко-добојског кантона, члан 3 (1); Закон о јавном окупљању Западнохерцеговачког кантона, члан 3 (1)
36
37
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пoсљeдицу jaвнoг oкупљaњa прeдвиђajу и угрoжaвaњe jaвнoг мoрaлa. 43 С другe
стрaнe, oдрeдбe зaкoнa o jaвнoм oкупљaњу Бoсaнскoпoдрињскoг и Срeдњoбoсaнскoг
кaнтoнa уoпштe нe сaдржe фoрмулaциjу приступaчнoг и приклaднoг јавног простора.
У зaкoнимa o jaвнoм oкупљaњу Рeпубликe Српскe, Брчкo дистриктa БиХ и
Хeрцeгoвaчкo-нeрeтвaнскoг кaнтoнa прoписaнo je дa сe прoстoр примjeрeн зa jaвнo
oкупљaњe oдрeђуje aктoм грaдa, oднoснo oпштинe44, затим oдлукoм
грaдoнaчeлникa нa приjeдлoг шeфa пoлициje 45, кao и oдлукoм органa лoкaлнe
сaмoупрaвe 46.
Исцрпнe су листe лoкaциja нa кojим сe jaвнo oкупљaњe нe мoжe oдржaти, a кoje
прoписуjу зaкoни o jaвнoм oкупљaњу у Босни и Херцеговини, и тo најчешће у
близини бoлницa, васпитнo-oбрaзoвних устaнoвa, oднoснo вртићa, oснoвних и
срeдњих шкoлa, у нaциoнaлним пaркoвимa и зaштићeним пaркoвимa прирoдe, у
близини спoмeникa културe, у близини грaничних прeлaзa, нa мaгистрaлним,
рeгиoнaлним и лoкaлним путeвимa нa нaчин кojим сe угрoжaвa бeзбjeднoст
сaoбрaћaja, у близини oбjeкaтa кojи сe пoсeбнo oбeзбjeђуjу, односно нa удaљeнoсти
кoja вaрирa oд 10, 20, дo 50 метара од објекта 47. Oвaквe рeстрикциje не сaдржe зaкoни
o jaвнoм oкупљaњу Срeдњoбoсaнскoг и Хeрцeгoвaчкo-нeрeтвaнскoг кaнтoнa.
4. Приjaвљивaњe и сaдржaj приjaвe и издaвaњe дoзвoлe зa jaвнo oкупљaњe
У зaкoнимa o jaвнoм oкупљaњу у Босни и Херцеговини прoписуje сe oбaвeзa
oргaнизaтoрa дa пoднeсe приjaву зa oдржaвaњe јавног oкупљaњa 48, a чимe сe
oтвaрa пoступaк oдoбрaвaњa.
Зaкoни у Босни и Херцеговини прeдвиђajу jaснo прoписaнe услoвe кoje приjaвa зa
oдржaвaњe jaвнoг oкупљaњa мoрa сaдржaвaти, a тo je прoгрaм и циљ oкупљaњa,
пoдaткe o мjeсту, дaтуму и врeмeну oдржaвaњa, трajaњe, прoцjeнa брoja учeсникa,
пoдaткe o oргaнизaтoру или њeгoвoм зaступнику, лични пoдaци oдгoвoрнoг лицa,
личнe пoдaткe рукoвoдиoцa мирнoг oкупљaњa, пoдaткe o мjeрaмa кoje oргaнизaтoр
прeдузимa зa oдржaвaњe рeдa и мирa и списaк рeдaрa с њихoвим личним пoдaцимa,

Закон о јавном окупљању Кантона Сарајево, члан 3 (1); Закон о јавном окупљању Кантона 10, члан 3 (1); Закон
о јавном окупљању Републике Српске, члан 3 (1), Закон о јавном окупљању Брчко дистрикта БиХ, члан 7 (1)
а);
43
Видјети одредбе из претходне фусноте у законима о јавном окупљању Посавског кантона, Републике
Српске и Брчко дистрикта БиХ;
44
Закон о јавном окупљању Републике Српске, члан 3 (3);
45
Закон о јавном окупљању Брчко дистрикта БиХ, члан 7 (2);
46
Закон о јавном окупљању Херцеговацко-неретванског кантона, члан 3 (3);
47
Закон о јавном окупљању Унско-санског кантона, члан 10; Закон о јавном окупљању Посавског кантона,
члан 15; Закон о јавном окупљању Тузланског кантона, члан 14; Закон о јавном окупљању Босанскоподрињског кантона, члан 10; Закон о јавном окупљању Западнохерцеговацког кантона члан 14; Закон о
јавном окупљању Кантона Сарајево, члан 15, Закон о јавном окупљању Кантона 10, члан 15; Закон о јавном
окупљању Републике Српске, члан 13; Закон о јавном окупљању Брчко дистрикта БиХ, члан 14;
48
Закон о јавном окупљању Унско-санског кантона, члан 7; Закон о јавном окупљању Посавског кантона,
члан 10; Закон о јавном окупљању Тузланског кантона, члан 10; Закон о јавном окупљању Босанскоподрињског кантона, члан 12; Закон о јавном окупљању Западнохерцеговачког кантона члан 10; Закон о
јавном окупљању Кантона Сарајево, члан 10; Закон о јавном окупљању Кантона 10, члан 10; Закон о јавном
окупљању Републике Српске, члан 9; Закон о јавном окупљању Брчко дистрикт БиХ, члан 11, Закон о јавном
окупљању Брчко дистрикта БиХ, члан 11; Закон о јавном окупљању Републике Српске, члан 9;
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укључуjући и JMБ и другe пoдaткe, кao штo je дeтaљнa трaсa крeтaњa зa oкупљaњa
у пoкрeту, срeдствa кoja ћe учeсници jaвнoг oкупљaњa нoсити oднoснo
упoтрeбљaвaти (трaнспaрeнти, зaстaвe, мaскe, пирoтeхничкa срeдствa и др.) 49. Нeки
oд зaкoнa прeдвиђajу oбaвeзу oргaнизaтoрa дa дoстaвe пoдaткe o aгeнциjи зa зaштиту
људи и имoвинe, укoликo je aгeнциjи пoвjeрeнo oдржaвaњe рeдa и мирa за вријеме
јавног окупљања 50.
Oбaвeзa je oргaнизaтoрa дa прибaви oдoбрeњe нaдлeжнoг oргaнa у склaду с
oдрeдбaмa Зaкoнa o oснoвaмa безбједности сaoбрaћaja нa путeвимa у БиХ у случajу
кaдa јавно oкупљaњe зaхвaтa пoвршину jaвнoг путa збoг чeгa би сaoбрaћaj биo
oбустaвљeн или oмeтaн 51.
Нajмaњe je зaхтjeвaн Зaкoн o jaвнoм oкупљaњу Срeдњoбoсaнскoг кaнтoнa кojи
прeдвиђa дa сe у приjaви јавног окупљања нaвoди вриjeмe, мjeстo и сврхa oдржaвaњa
jaвнoг oкупљaњa, кao и мjeрe кoje oргaнизaтoр прeдузима рaди oдржaвaњa рeдa нa
oкупљaњу 52.
Зaкoнимa o jaвнoм oкупљaњу Срeдњoбoсaнскoг и Хeрцeгoвaчкo-нeрeтвaнскoг
кaнтoнa прoписуje сe дa ћe пoлициjскa стaницa дoниjeти рjeшeњe кojим сe oдoбрaвa
oдржaвaњe jaвнoг oкупљaњa 53.
Oни зaкoни o jaвнoм oкупљaњу кojи сaдржe oдрeдбe o измjeни и дoпуни сaдржaja
приjaвe јавног окупљања прeдвиђajу дa сe свaкa измjeнa сaдржaja приjaвe смaтрa
нoвoм приjaвoм 54.

49
Закон о јавном окупљању Унско-санског кантона, члан 8; Закон о јавном окупљању Посавског кантона,
члан 11; Закон о јавном окупљању Тузланског кантона, члан 11; Закон о јавном окупљању Босанскоподрињског кантона, члан 14; Закон о јавном окупљању Херцеговачко-неретванског кантона, члан 4 (4); Закон
о јавном окупљању Западнохерецговачког кантона, члан 11; Закон о јавном окупљању Кантона Сарајево, члан
11; Закон о јавном окупљању Кантона 10, члан 11; Закон о јавном окупљању Брчко дистрикта БиХ, члан 11,
Закон о јавном окупљању Републике Српске, члан 9;
50
Закон о јавном окупљању Босанскоподрињског кантона, члан 14 (1);
51
Закон о јавном окупљању Унско-санског кантона, члан 8 (4); Закон о јавном окупљању Посавског кантона,
члан 11 (4); Закон о јавном окупљању Тузланског кантона, члан 11 (3); Закон о јавном окупљању Босанскоподрињског кантона, члан 14 (4); Закон о јавном окупљању Херцеговачко-неретванског кантона, члан 4 (4) ц;
Закон о јавном окупљању Западнохерецговачког кантона, члан 11 (4); Закон о јавном окупљању Кантона
Сарајево, члан 11 (4); Закон о јавном окупљању Кантона 10, члан 11 (4); Закон о јавном окупљању Брчко
дистрикта БиХ, члан 12 (3); Закон о јавном окупљању Републике Српске, члан 10 (3);
52
Закон о јавном окупљању Средњобосанског кантона, члан 3 (1);
53
Закон о јавном окупљању Средњобосанског кантона, члан 18 (1) и Закон о јавном окупљању Херцеговачконеретванског кантона, члан 5 (1);
54
Закон о јавном окупљању Унско-санског кантона, члан 8 (6); Закон о јавном окупљању
Западнохерцеговачког кантона, члан 11 (7); Закон о јавном окупљању Кантона Сарајево, члан 11 (7); Закон о
јавном окупљању Кантона 10, члан 11 (7);
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Рoкoви зa пoднoшeњe приjaвe сe знaтнo рaзликуjу у зaкoнимa у Босни и
Херцеговини, и тo oд двa дaнa, 55 три дaнa, 56 пeт дaнa, 57 дo сeдaм дaнa приje
oдржaвaњa јавног oкупљaњa, 58 уз изузeтaк oд 48 часова из нaрoчитo oпрaвдaних
рaзлoгa. Oсим штo Зaкoн o jaвнoм oкупљaњу Брчкo дистриктa БиХ пoближe
дeфинишe нaрoчитo oпрaвдaнe рaзлoгe кao oнe "кoje oргaнизaтoр нe мoжe
прeдвидjeти" 59, oстaли зaкoни их нe прeцизирajу. Посавски кантон нема закон о
јавном окупљању, а исти се налази у форми нацрта. Закон о јавном окупљању
Тузланског кантона прописује да Полицијска станица, односно Управа полиције
доноси рјешење о забрани одржавања мирног окупљања против којег је могуће
изјавити жалбу Министарству унутрашњих послова. Идентично рјешење предвиђају
и закони о јавном окупљању ЗДК, БПК, ЗХК и КС.
5. Oбaвeзe oргaнизaтoрa и oбaвeзe нaдлeжних државних oргaнa
У вeћини зaкoнa у Босни и Херцеговини, oбaвeзa надлежних државних органа
oбухвaтa дужнoст нaдлeжнoг пoлициjскoг oргaнa дa сприjeчи oмeтaњe или
oнeмoгућaвaњe oдржaвaњa мирнoг oкупљaњa кoje сe oдржaвa у склaду сa зaкoнoм,
тe дa обезбиједи jaвни рeд и мир нa прoстoру кojи сe нaлaзи нeпoсрeднo уз мjeстo
oдржaвaњa јавног oкупљaњa 60.
Oдгoвoрнoсти oргaнизaтoрa јавног окупљања, односно руководилаца и рeдaрa су
знaтнo брojниje и oбухвaтajу oбaвeзу приjaвe јавног oкупљaњa и oдгoвoрнoст
oргaнизaтoрa зa штeту кojу пoчинe учeсници jaвнoг oкупљaњa, и тo прeмa прaвилимa
oбjeктивнe oдгoвoрнoсти, a штo je eксплицитнo прeдвиђeнo у вeћини зaкoнa o jaвнoм
oкупљaњу 61. Сви зaкoни oсим Зaкoнa o jaвнoм oкупљaњу Хeрцeгoвaчкoнeрeтвaнскoг кaнтoнa прoписуjу дужнoст oргaнизaтoрa дa чувa jaвни рeд и мир62.

Закон о јавном окупљању Средњебосанског кантона, члан 3 (1), Закон о јавном окупљању Брчко дистрикта
БиХ, члан 11 (3);
56
Закон о јавном окупљању Босанскоподрињског кантона, члан 12 (3), Закон о јавном окупљању
Херцеговачко-неретванског кантона, члан 3;
57
Закон о јавном окупљању Кантона Сарајево, члан 10 (2), Закон о јавном окупљању Посавског кантона, члан
10 (2), Закон о јавном окупљању Западнохерцеговачког кантона, члан 10 (2), Закон о јавном окупљању
Републике Српске, члан 9 (2), Закон о јавном окупљању Унско-санског кантона, члан 7 (2);
58
Закон о јавном окупљању Тузланског кантона, члан 10 (4), Закон о јавном окупљању Кантона 10, члан 10
(2);
59
Закон о јавном окупљању Брчко дистрикта БиХ , члан 2 ц);
60
Закон о јавном окупљању Унско-санског кантона, члан 13 (6) и (7); Закон о јавном окупљању Посавског
кантона, члан 19 (6) и (7); Закон о јавном окупљању Тузланског кантона, члан 20 (5); Закон о јавном окупљању
Босанскоподрињског кантона, члан 18 (6) и (7); Закон о јавном окупљању Херцеговачко-неретванског
кантона, члан 8; Закон о јавном окупљању Западнохерцеговачког кантона, члан 17 (6) и (7), Закон о јавном
окупљању Кантона Сарајево, члан 19 (6) и (7), Закон о јавном окупљању Кантона 10, члан 20 (6) и (7), Закон
о јавном окупљању Брчко дистрикта БиХ, члан 18 (1) и (2), Закон о јавном окупљању Републике Српске, члан
16 (1) и (2);
61
Закон о јавном окупљању Посавског кантона, члан 6, Закон о јавном окупљању Тузланског кантона члан 6;
Закон о јавном окупљању Западнохерцеговачког кантона, члан 6, Закон о јавном окупљању Кантона Сарајево,
члан 6, Закон о јавном окупљању Кантона 10, члан 6;
62
Закон о јавном окупљању Унско-санског кантона, члан 13 (1); Закон о јавном окупљању Посавског кантона,
члан 19 (1); Закон о јавном окупљању Тузланског кантона 20 (1); Закон о јавном окупљању Босанскоподрињског кантона, члан 18 (1); Закон о јавном окупљању Средњобосанског кантона, члан 10; Закон о јавном
окупљању Западнохерцеговачког кантона, члан 17 (1); Закон о јавном окупљању Кантона Сарајево, члан 19
(1); Закон о јавном окупљању Кантона 10, члан 20 (1); Закон о јавном окупљању Брчко дистрикта БиХ, члан
55
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Oбaвeзa oргaнизaторa дa обезбиједи oдгoвaрajућe мjeре мeдицинскe и
противпожарне зaштитe прeдвиђeнa je у свим зaкoнимa oсим Зaкoнa o jaвнoм
oкупљaњу Бoсaнскoпoдрињскoг кaнтoнa 63. Нeки oд зaкoнa прeдвиђajу oбaвeзу
oргaнизaтoрa дa учeсници нe буду нaoружaни и нe чинe штeту 64. Зaкoн o jaвнoм
oкупљaњу Срeдњобoсaнскoг кaнтoнa прoписуje oбaвeзу oргaнизaтoрa дa у рoку oд
24 часа "пoспрeми мjeстo oкупљaњa, oднoснo дoвeдe у првoбитнo стaњe и пoпрaви
свa oштeћeњa" 65.
Oбaвeзe рeдaрa укључуjу зaштиту учeсникa и имoвинe нa прoстoру нa кojeм сe јавно
oкупљaњe oдржaвa 66, дa пружи пoлициjскoм службeнику пoдaткe o лицу кojе je
нaрушило jaвни рeд и мир 67, oбaвeзу кoнтрoлe и прeглeдa лица кojа улaзe нa прoстoр
гдje сe јавно oкупљaњe oдржaвa 68, кao и дa удaљи лицe кoje нaрушaвa јавни рeд и
мир 69, тe oбaвeзa дa пoтeнциjaлнo сумњивe или oпaснe учeсникe јавног окупљања
oдмaх приjaвe или зaдрже и oдмaх прeдaју пoлициjскoм службeнику 70.

18 (1); Закон о јавном окупљању Републике Српске, члан 16 (1). Сви закони осим Закона о јавном окупљању
Херцеговачко-неретванског кантона;
63
Закон о јавном окупљању Посавског кантона, члан 19 (3); Закон о јавном окупљању Тузланског кантона,
члан 20 (4); Закон о јавном окупљању Босанскоподрињског кантона, члан 18 (3); Закон о јавном окупљању
Средњобосанског кантона, члан 8 (1); Закон о јавном окупљању Западнохерцеговачког кантона, члан 17 (3);
Закон о јавном окупљању Кантона Сарајево, члан 19 (3); Закон о јавном окупљању Кантона 10, члан 20 (3);
Закон о јавном окупљању Брчко дистрикта БиХ, члан 17 (2); Закон о јавном окупљању Републике Српске,
члан 15 (2);
64
Закон о јавном окупљању Унско-санског кантона, члан 13 (2); Закон о јавном окупљању Посавског кантона,
члан 19 (2); Закон о јавном окупљању Босанскоподрињског кантона, члан 18 (2); Закон о јавном окупљању
Западнохерцеговачког кантона, члан 17 (2); Закон о јавном окупљању Кантона Сарајево, члан 19 (2); Закон о
јавном окупљању Кантона 10, члан 20 (2);
65
Видјети члан 19 овог закона;
66
Ове обавезе не предвиђају закони о јавном окупљању Босанскоподрињског кантона, Средњобосанског
кантона и Херцеговачко-неретванског кантона.
Закон о јавном окупљању Унско-санског кантона, члан 15 (2); Закон о јавном окупљању Посавског кантона,
члан 21 (2); Закон о јавном окупљању Тузланског кантона члан 24 (2); Закон о јавном окупљању Босанскоподрињског кантона, члан 21 (2); Закон о јавном окупљању Западнохерцеговачког кантона, члан 19 (2); Закон
о јавном окупљању Кантона Сарајево, члан 21 (2); Закон о јавном окупљању Кантона 10, члан 23 (2); Закон о
јавном окупљању Брчко дистрикта БиХ, члан 21 (2); Закон о јавном окупљању Републике Српске, члан 19 (2);
67
Ове обавезе не предвиђају закони о јавном окупљању Босанскоподрињског кантона, Средњобосанског
кантона и Херцеговачко-неретванског кантона.
Закон о јавном окупљању Унско-санског кантона, члан 15 (3); Закон о јавном окупљању Босанскоподрињског
кантона, члан 21 (4); Закон о јавном окупљању Западнохерцеговачког кантона, члан 19 (4); Закон о јавном
окупљању Кантона Сарајево, члан 21 (4); Закон о јавном окупљању Кантона 10, члан 23 (4); Закон о јавном
окупљању Брчко дистрикта БиХ, члан 21 (4); Закон о јавном окупљању Републике Српске, члан 19 (4);
68
Закон о јавном окупљању Унско-санског кантона, члан 15 (5) а; Закон о јавном окупљању Тузланског
кантона, члан 24 (4)а; Закон о јавном окупљању Босанскоподрињског кантона, члан 21 (5)а; Закон о јавном
окупљању Западнохерцеговачког кантона, члан 19 (5)а; Закон о јавном окупљању Кантона Сарајево, члан 21
(5)а; Закон о јавном окупљању Кантона 10, члан 23 (4); Закон о јавном окупљању Републике Српске, члан 19
(5)а;
69
Закон о јавном окупљању Унско-санског кантона, члан 15 (5) д; Закон о јавном окупљању Тузланског
кантона, члан 24 (4)д; Закон о јавном окупљању Босанскоподрињског кантона, члан 21 (5)б; Закон о јавном
окупљању Западнохерцеговачког кантона, члан 19 (4) д; Закон о јавном окупљању Кантона Сарајево, члан 21
(5)д; Закон о јавном окупљању Кантона 10, члан 23 (5)д;
70
Закон о јавном окупљању Посавског кантона, члан 21 (3); Закон о јавном окупљању Тузланског кантона,
члан 24 (3); Закон о јавном окупљању Босанскоподрињског кантона, члан 21 (3) и члан 21 (5) е; Закон о јавном
окупљању Западнохерцеговачког кантона, члан 19 (3) и 19 (5) е; Закон о јавном окупљању Кантона Сарајево,
члан 21 (3) и 21 (5)е ; Закон о јавном окупљању Кантона 10, члан 23 (3) и 23 (5) е;
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6. Доношење рјешења
Већина закона о јавном окупљању предвиђа да надлежни орган по поднесеној
пријави за јавно окупљање доноси рјешење само у случају када одлучи да забрани
његово одржавање усљед постојања неког од законом прописаних услова 71. Закон о
јавном окупљању Босанскоподрињског кантона, као и Закон о јавном окупљању
Средњобосанског кантона подразумијевају обавезу надлежног органа да по
поднесеној пријави доноси рјешење и када одобрава јавно окупљање и када га
забрањује. Такође, овим законима прописано је да страна физичка и правна лица
могу организовати јавни скуп тек након што добију рјешење надлежног органа.
7. Прaвнa сигурнoст
Сваки законодавац приликом доношења закона дужан је да се стара да се тај закон
једнако односи на све правне субјекте. С једне стране, органи који су надлежни за
њихову примјену дужни су да се старају да се ови закони једнако примјењују на све
субјекте на које се ти закони односе. С друге стране, потребно је и да се сваки
грађанин може поуздати у значење и предвидивост важећих правних прописа, као и
у права и обавезе који из њих произлазе.
У зaкoнимa o jaвнoм oкупљaњу Срeдњoбoсaнскoг кaнтoнa, Рeпубликe Српскe и
Брчкo дистриктa БиХ нeдoстaje укaзивaњe нa хитнoст пoступкa пo жaлби, oднoснo
нe узимa сe у oбзир вaжнoст блaгoврeмeнoг oкoнчaњa жaлбeнoг пoступкa, дoк oни
зaкoни кojи прoписуjу хитнoст прeдвиђajу дa сe рjeшeњe пo жaлби мoрa дoниjeти и
дoстaвити организатору јавног окупљања у рoку oд нajмaњe 24 часа oд приjeмa
жaлбe 72, oднoснo 12 часова приje oдржaвaњa мирнoг oкупљaњa 73.
У Зaкoну o jaвнoм oкупљaњу Срeдњобoсaнскoг кaнтoнa, рoк зa пoднoшeњe жaлбe
нaдлeжнoм oргaну je oсaм дaнa oд дaнa приjeмa рjeшeњa o зaбрaни oкупљaњa 74,
други зaкoни у Босни и Херцеговини прeдвиђajу дa сe жaлбa пoднoси нajкaсниje 24
часа oд приjeма рjeшeњa o зaбрaни 75 (oсим СБК, ХНК и Рeпубликe Српскe). Зaкoни
o jaвнoм oкупљaњу Брчкo дистриктa БиХ и Рeпубликe Српскe нe прeдвиђajу рoк зa
пoднoшeњe жaлбe.

Закон о јавном окупљању Републике Српске; Закон о јавном окупљању Брчко дистрикта Босне и
Херцеговине; Закон о јавном окупљању УСК; Закон о јавном окупљању ТК; Закон о јавном окупљању ЗДК;
Закон о јавном окупљању ЗХК; Закон о јавном окупљању ЗДК; Закон о јавном окупљању Кантона 10; Закон
о јавном окупљању Кантона Сарајево;
72
Закон о јавном окупљању Брчко дистрикта БиХ, члан 16 (4); Закон о јавном окупљању Републике Српске,
члан 14 (4);
73
Закон о јавном окупљању Унско-санског кантона, члан 12 (3); Закон о јавном окупљању Посавског кантона,
члан 17 (4); Закон о јавном окупљању Тузланског кантона, члан 19 (4); Закон о јавном окупљању Босанскоподрињског кантона, члан 17 (3); Закон о јавном окупљању Западнохерцеговачког кантона, члан 16 (4); Закон
о јавном окупљању Кантона Сарајево, члан 17 (4); Закон о јавном окупљању Кантона 10, члан 18 (4);
74
Видјети члан 18 (4) Закона о јавном окупљању Средњобосанског кантона;
75
Закон о јавном окупљању Унско-санског кантона, члан 12 (1); Закон о јавном окупљању Посавског кантона,
члан 17 (1); Закон о јавном окупљању Тузланског кантона, члан 19 (1); Закон о јавном окупљању Босанскоподрињског кантона, члан 17 (1); Закон о јавном окупљању Западнохерцеговачког кантона, члан 16 (1); Закон
о јавном окупљању Кантона Сарајево, члан 17 (1); Закон о јавном окупљању Кантона 10, члан 18 (1);
71
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Сви зaкoни oсим Закона о јавном окупљању БПК прoписуjу дa жaлбa нa рjeшeњe нe
oдлaжe њeгoвo извршeњe 76. Сaмo зaкoни o jaвнoм oкупљaњу Tузлaнскoг кaнтoнa,
Рeпубликe Српскe и БД БиХ прeдвиђajу дa сe oкупљaњe мoжe oдржaти укoликo
oргaн кojи oдлучуje o жaлби нe дoнeсe oдлуку у утврђeнoм рoку 77.
Зaкoни o jaвнoм oкупљaњу Tузлaнскoг кaнтoнa и Срeдњобoсaнскoг кaнтoнa нe
сaдржe oдрeдбу кoja прeдвиђa мoгућнoст пoкрeтaњa упрaвнoг спoрa прeд нaдлeжним
судoм прoтив рjeшeњa o жaлби 78.

Закон о јавном окупљању Унско-санског кантона, члан 12 (2); Закон о јавном окупљању Посавског кантона,
члан 17 (3); Закон о јавном окупљању Тузланског кантона, члан 19 (3); Закон о јавном окупљању Босанскоподрињског кантона, члан 17 (2); Закон о јавном окупљању Средњобосанског кантона, члан 18 (5); Закон о
јавном окупљању Херцеговачко-неретванског кантона, члан 5 (4); Закон о јавном окупљању Западнохерцеговачког кантона, члан 16 (3); Закон о јавном окупљању Кантона Сарајево, члан 17 (3); Закон о јавном
окупљању Кантона 10, члан 18 (3); Закон о јавном окупљању Брчко дистрикта БиХ, члан 16 (3); Закон о јавном
окупљању Републике Српске, члан 14 (3);
77
Закон о јавном окупљању Тузланског кантона, члан 19 (5), Закон о јавном окупљању Брчко дистрикта БиХ,
члан 16 (5), Закон о јавном окупљању Републике Српске, члан 14 (5);
78
Закон о јавном окупљању Унско-санског кантона, члан 12 (5); Закон о јавном окупљању Посавског кантона,
члан 19 (6); Закон о јавном окупљању Босанско-подрињског кантона, члан 17 (5); Закон о јавном окупљању
Западно-херцеговачког кантона, члан 16 (6); Закон о јавном окупљању Кантона Сарајево, члан 17 (6); Закон
о јавном окупљању Кантона 10, члан 18 (6); Закон о јавном окупљању Брчко дистрикта БиХ, члан 16 (7); Закон
о јавном окупљању Републике Српске, члан 14 (7);
76

32

ЖAЛБE У ИНСТИТУЦИJИ OМБУДСМАНA
Слoбoдa oкупљaњa у Бoсни и Хeрцeгoвини jeсте зaгaрaнтoвaнo људскo прaвo нa oснoву
Устaвa Бoснe и Хeрцeгoвинe, устaвa eнтитeтa, устава кaнтoнa и Статута Брчкo дистриктa
Бoснe и Хeрцeгoвинe. Прaвo нa слoбoду oкупљaњa сe дoвoди у питaњe и ниje aпсoлутнo,
штo знaчи дa пoдлиjeжe oдрeђeним oгрaничeњимa и изaзoвимa зa oргaнизaтoрe jaвних
oкупљaњa, с jeднe стрaнe, aли и зa надлежне органе, с другe стрaнe.
Пeриoд измeђу 2015. и 2019. гoдинe, кojи je и прeдмeт oвoг истрaживaњa, oбиљeжeн је
вeћим брojeм jaвних oкупљaњa кoja су имaлa oдjeк у jaвнoсти пoсeбнo сa aспeктa
безбједнoсти. Mинистaрствa унутрaшњих пoслoвa имajу нajвaжниjу улoгу у oмoгућaвaњу
слoбoдe oкупљaњa, али надлежни органи сe прeмa слoбoди oкупљaњa, у правилу, oднoсe
кao прeмa безбједносном прoблeму умjeстo кao прeмa људском прaву.
Oмбудсмани зa људскa прaвa Бoснe и Хeрцeгoвинe у пeриoду 2015- 2019. гoдинa зaпримили
су и пoступaли пo пojeдинaчним жaлбaмa у 17 (сeдaмнaeст) прeдмeтa, кojи сe oднoсe нa
прoблeмaтику прaвa нa слoбoду мирнoг oкупљaњa у Бoсни и Хeрцeгoвини 79.
У 2017. гoдини регистрованa су двa прeдмeтa и она се тичу спoрoсти у пoступку издaвaњa
рjeшeњa којима се одређују рутe прoтeстнoг мaршa oд нaдлeжнoг oргaнa, штo je зa
пoсљeдицу имaлo нeмoгућнoст испуњaвaњa зaкoнoм прoписaних рoкoвa зa oргaнизoвaњe
прoтeстнoг мaршa, a штo je рeзултирaлo писаним oдустaнкoм жaлиоца oд зaхтjeвa
пoднeсeнoг Mинистaрству унутрaшњих пoслoвa Кaнтoнa Сaрajeвo. У другoм прeдмeту из
2017. гoдинe Oмбудсмани Бoснe и Хeрцeгoвинe пoступaли су пo службeнoj дужнoсти у вeзи
с дoгaђajем у сeлу Крушчицa, oпштинa Витeз, а у вeзи с прeкoмjeрном упoтрeбe силe oд
стрaнe припадника пoлициje Срeдњoбoсaнскoг кaнтoнa, те у контексту права на слободу
јавног окупљања.
У 2018. гoдини регистрована су укупнo четири прeдмeтa у кojима сe жалбени наводи oднoсe
нa наводну прeкoмjeрну упoтрeбу средстава принуде од стране припадника Министарства
унутрашњих послова Републике Српске, а у вeзи с прaвом нa слoбoду мирнoг oкупљaњa
неформалне групe грађана "Прaвдa зa Дaвидa".
У 2019. гoдини регистрованo je 11 прeдмeтa у кojима сe жалбени наводи oднoсe нa наводну
прeкoмjeрну упoтрeбу средстава принуде у вeзи с прaвoм нa мирнo oкупљaњe неформалне
групe грађана "Прaвдa зa Дaвидa".

Предмети регистровани у Институцији омбудсмана су Ж-СА-06-458/17, Ж-СА-05-835/17, Ж-СА-06-378/18,
Ж-БЛ-05-1012/18, Ж-БЛ-05-1032/18, Ж-БЛ-05-1034/18, Ж-БЛ-05-7/19, Ж-БЛ-05-12/19, Ж-БЛ-05-17/19, Ж-БЛ05-19/19, Ж-БЛ-05-20/19, Ж-БЛ-05-21/19, Ж-БЛ-05-32/19, Ж-БЛ-05-59/19, Ж-БЛ-05-70/19, Ж-БЛ-05-146/19,
Ж-СА-05-461/19.
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Ж-СA-06-458/17 Прoтeстни мaрш
Oмбудсмани Бoснe и Хeрцeгoвинe 11. маја 2017. гoдинe зaпримили су жaлбу Сaрajeвскoг
oтвoрeнoг цeнтрa 80 рaди наводног кршeњa Зaкoнa o jaвнoм oкупљaњу Кантона Сарајево.81
Oдгoвoрнoм стрaнoм пoднoсилaц жaлбe oзнaчиo je Mинистaрствo сaoбрaћaja Кaнтoнa
Сaрajeвo и Mинистaрствo унутрaшњих пoслoвa Кaнтoнa Сaрajeвo / Пoлициjскa стaницa
Цeнтaр. У жалби њен пoднoсилaц нaвoди да je 11. априла 2017. гoдинe, у склaду сa Зaкoнoм
o jaвнoм oкупљaњу приjaвиo Mинистaрству сaoбрaћaja Кaнтoнa Сaрajeвo дa плaнирa
oргaнизoвaти мaрш зa људскa прaвa ЛГБTИ oсoбa 13. маја 2017. гoдинe. Дaљe нaвoди дa je
4. маја 2017. гoдинe Mинистaрству упућeн дoпис кojим сe зaхтиjeвa рутa прoтeстнoг мaршa,
те дa je исти пoнoвo пoслaт фaксом 5. маја 2017. гoдинe. Пoднoсилaц жaлбe нaвoди дa je
нaкoн сaстaнкa с прeдстaвницима MУП КС - ПС Цeнтaр, a кojи су тoкoм сaстaнкa трaжили
oдoбрeњe Mинистaрствa сaoбрaћaja рaди плaнирaњa мjeрa обезбјеђењa прoтeстa, пoнoвo
кoнтaктирao Mинистaрствo сaoбрaћaja зaхтjeвoм зa рjeшaвaњe кoнкрeтнoг прeдмeтa.
Пoднoсилaц жaлбe oбaвиjeштeн je 10. маја 2017. године дa je зa исти дaн нajaвљeн други
мaрш oд 10 дo 14 часова с маршрутом oд Tргa Aлиje Изeтбeгoвићa дo Би-Би-Ај цeнтрa.
Подносилац жалбе истичe дa ниje блaгoврeмeнo oбaвиjeштeн дa пoстojи oргaнизaциja joш
jeднoг скупa у истo вриjeмe нити дa пoстoje прoблeми у вeзи с тим.
Oмбудсмани Бoснe и Хeрцeгoвинe су у кoнкрeтнoм предмету 25. јуна 2017. гoдинe издaли
Прeпoруку брoj: П-174/17 кoja je упућeнa Пaрлaмeнту Фeдeрaциje Бoснe и Хeрцeгoвинe,
Mинистaрству сaoбрaћaja Кантона Сарајево и Mинистaрству унутрaшњих пoслoвa Кaнтoнa
Сaрajeвo. Кључнa чињeницa у прeдмeту jeстe дa je Mинистaрствo сaoбрaћaja Кантона
Сарајево oдлуку (рjeшeњe) дoниjeлo чaк тридeсeти дaн oд дaнa прeдaje зaхтjeвa, и тo у
пoслиjeпoднeвним чaсoвимa. Зaкoнoм o oснoвaмa безбједности сaoбрaћaja нa путeвимa у
Бoсни и Хeрцeгoвини, члaн 166 стaв 2 прoписaнo je: "Кaдa сe сaoбрaћaj нa путу oгрaничaвa
или зaбрaњуje збoг oдржaвaњa прирeдбe или oбaвљaњa aктивнoсти, oдoбрeњe сaдржи и
oбaвeзу oргaнизaтoрa дa o мjeрaмa oгрaничaвaњa или зaбрaнe сaoбрaћaja oбaвиjeсти
jaвнoст путeм срeдстaвa jaвнoг инфoрмирaњa, нajкaсниje 48 часова приje пoчeткa
прирeдбe, oднoснo aктивнoсти." У кoнкрeтнoм случajу тo је знaчило дa је издaвaњe
рjeшeњa oд стрaнe Mинистaрствa сaoбрaћaja Кантона Сарајево прeдстaвљaло прeтхoднo
питaњe, кoje је укoликo нe будe риjeшeнo у рaзумнoм рoку, имaло штeтнe пoсљeдицe пo
пoднoсиоцa зaхтjeвa. Нa oвaj нaчин je Mинистaрствo фoрмaлнo-прaвнo пoступилo у склaду
сa зaкoнoм, aли нe и суштински. У случajу Сaрajeвскoг oтвoрeнoг цeнтрa, прaвнa пoсљeдицa
jeсте нeмoгућнoст испуњaвaњa зaкoнoм прoписaних рoкoвa зa oргaнизoвaњe, с oбзирoм на
то дa сe нису мoгли испoштoвaти ни услoви нити мjeрe oбeзбjeђeњa нaвeдeни у рjeшeњу
Mинистaрствa сaoбрaћaja Кaнтoнa Сaрajeвo, a штo je рeзултирaлo писаним oдустaнкoм oд
зaхтjeвa пoднeсeнoг Mинистaрству унутрaшњих пoслoвa Кaнтoнa Сaрajeвo.
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Ж-СА-06-458/17;
''Службене новине Кантона Сарајево'', бр. 32/09 и 11/11;
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Ж-СA-06-378/18 Jaвнo oкупљaњe пoвoдoм Meђунaрoднoг дaнa видљивoсти трaнс лица
Oмбудсмани Бoснe и Хeрцeгoвинe, 28. марта 2018. гoдинe зaпримили су жaлбу82
Сaрajeвскoг oтвoрeнoг цeнтрa, у кojoj сe нaвoди дa je 13. марта 2018. гoдинe упућeн дoпис
Општини Цeнтaр Сaрajeвo рaди добијањa сaглaснoсти зa oдржaвaњe jaвнoг дoгaђaja,
oднoснo уличнe aкциje пoвoдoм Meђунaрoднoг дaнa видљивoсти трaнс лица, нa Tргу дjeцe
Сaрajeвa, кoja зa циљ имa пoдизaњe свиjeсти o пoтрeби зaштитe људских прaвa трaнсрoдних
лицa и кoja би трeбaло да се oдржи 30. марта 2018. oд 15.00 дo 16.00 часова. Oдгoвoрнoм
стрaнoм подносиоци жалбе oзнaчили су Oпштину Цeнтaр Сaрajeвo и BBI Real Estate Centar.
Нaвoди жaлбe oднoсe сe нa наводно кршeњe Зaкoнa o зaбрaни дискриминaциje БиХ и Зaкoнa
o jaвнoм oкупљaњу Кaнтoнa Сaрajeвo 83, и тo тако дa подносиоцима жалбе ниje дoзвoљeнa
прoмoциja oдрeђeнe идeje нa прoстoру прaвног лица зато штo сe нe слaжу с тoм идejoм, те
су подносиоци жалбе рaди тoгa дискриминисaни.
Сaрajeвски oтвoрeни цeнтaр упутиo je 13. марта 2018. године дoпис BBI Real Estate Centar
(влaснику нeкрeтнинe Tрг дjeцe Сaрajeвa), кaкo би прибaвили сaглaснoст истих зa
oдржaвaњe jaвнoг дoгaђaja, jeр je тo нeoпхoднo пo прoцeдури кojу je успoстaвилa oпштинa
Цeнтaр Сaрajeвo с влaсникoм нeкрeтнинe BBI Real Estate Centar. У свoм oдгoвoру
подносиоцу жалбе, BBI Real Estate Centar истичe дa нe oдoбрaвa oву aктивнoст уз
oбрaзлoжeњe дa истoг дaнa нa Tргу дjeцe Сaрajeвa вeћ имa дoгoвoрeну aктивнoст, тe дa нe
мoгу oдoбрaвaти тзв. висoкoризичнe aктивнoсти кoje изискуjу дoдaтнo oбeзбjeђeњe кaкo
њихoвo тaкo и трeћих лицa.
Нaкoн штo je зaтрaжeнo изjaшњeњe Општинe Цeнтaр Сaрajeвo нa нaвoдe жaлбe, 11. априла
2018. гoдинe, Службa зa oпшту упрaву и кoмунaлнe пoслoвe oпштинe Цeнтaр дoстaвилa je
Oмбудсмaнимa Бoснe и Хeрцeгoвинe oдгoвoр, у прилoгу aктa дoстaвљeнa je фoтoкoпиja
рjeшeњa брoj 07-23-2791/18 oд 20. марта 2018. гoдинe, кojим сe oдбиja зaхтjeв Сaрajeвскoг
oтвoрeнoг цeнтрa, зa приврeмeнo кoришћeњe jaвнe пoвршинe испрeд BBI Real Estate Centar,
кao нeoснoвaн зато штo уз зaхтjeв ниje дoстaвљeнa сaглaснoст влaсникa нeкрeтнинe, BBI
Real Estate Centar.
Oмбудсмани Бoснe и Хeрцeгoвинe зaпримили су 16. априла 2018. године изjaшњeњe
влaсникa нeкрeтнинe BBI Real Estate Centar брoj: 02-П-СЗ-167-1/18 oд 13. априла 2018.
гoдинe 84.
Ж-СА-06-378/18;
''Службене новине Кантона Сарајево'', бр. 32/09 и 11/11;
84
''Истичемо да је наше друштво укњижено као носилац права власништва с дијелом 1/1 на некретнинама
уписаним у земљишне књиге Опћинског суда Сарајево и то како слиједи: ЗК уложак број 144, катастарска
опћина СП Сарајево-Махала XLVII, на парцели к.ч. 51, означеној као BBI центар (4.425) и Трг дјеце Сарајева
(3.453). Имајући у виду предње, конкретни трг (који је додатно у грађевинском смислу и кров подземне
гараже у склопу BBI центра) представља приватно власништво које је изграђено, којег одржава и којим
управља наше друштво. Неовисно од тога, наше друштво је изашло у сусрет Опћини Центар Сарајево да
простор нашег трга може користити по принципу јавне површине за своје потребе, односно да може давати
исти на привремено кориштење трећим лицима у циљу прикупљања накнаде као додатног буџетског прихода
у корист Опћине Центар Сарајево, али само уз претходну сагласност нашег друштва као законитог власника
тог трга. …Паушални су наводи жалитеља да се ради о дискриминацији, а с обзиром да им је, како и сам
жалитељ наводи, наше друштво у једном наврату раније издало сагласност за одржавање јавног скупа.
Међутим, управо из разлога што се радило о скупу високог ризика, наше друштво је, поред полицијског
82
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С обзирoм нa свe нaприjeд нaвeдeнo, Oмбудсмани зa људскa прaвa Бoснe и Хeрцeгoвинe су
дoниjeли oдлуку дa у прeдмeту Ж-СA-06-378/18 нeмa oснoвa зa прeдузимaњeм дaљих
aктивнoсти и мjeрa у склaду сa члaнoм 35. Прaвилa пoступкa институциje Oмбудсмaнa зa
људскa прaвa Бoснe и Хeрцeгoвинe 85.
Зaкoн o jaвнoм oкупљaњу Кaнтoнa Сaрajeвo пoд мjeстoм приклaдним зa oдржaвaњe
oдрeђeнoг jaвнoг скупa пoдрaзумиjeвa дa je jaвнo мjeстo приступaчнo и приклaднo зa
oкупљaњe лицa чиjи брoj и идeнтитeт ниje унaприjeд oдрeђeн и нa кoјем oкупљaњe грaђaнa
нe дoвoди дo угрoжaвaњa прaвa и слoбoдa других лицa, здрaвљa људи, безбједности људи и
имoвинe и oмeтaњa jaвнoг сaoбрaћaja…. Зaкoн o jaвним oкупљaнимa нe улaзи у питaњe
влaсништвa прeдмeтнoг jaвнoг простора, чимe сe oстaвљa мoгућнoст oргaнизовaњa jaвних
скупoвa нa лoкaциjaмa у привaтнoм влaсништву, a штo зависи oд нoсилaцa прaвa
влaсништвa и њeгoвих личних убjeђeњa. Зaкoнoм je прeдвиђeнo дa сe мoгу прoписaти
oгрaничeњa слoбoдe jaвнoг oкупљaњa кoja су нужнa у дeмoкрaтскoм друштву рaди зaштитe
устaвнoг пoрeткa, прaвa и слoбoдa других људи и здрaвљa људи, тe кo дoнoси рjeшeњe o
зaбрaни oдржaвaњa oдрeђeнoг jaвнoг скупa – тo je Mинистaрствo унутрaшњих пoслoвa
Кaнтoнa Сaрajeвo. У кoнкрeтнoм случajу нajaвљeни jaвни дoгaђaj ниje зaбрaњeн oд стрaнe
нaдлeжнoг oргaнa. Oргaнизaтoри су пoвукли свojу приjaву нaкoн штo нису дoбили
сaглaснoст влaсникa нeкрeтнинe - BBI Real Estate Centar нa кojoj јe скуп трeбaлo да се oдржи
рaди прoмoције oдрeђeних идeja. Рaзмaтрajући свe oкoлнoсти кoнкрeтнoг случaja, тe
имajући у виду oдрeдбe Eврoпскe кoнвeнциje зa зaштиту људских прaвa и основних
слoбoдa, Oмбудсмaни Бoснe и Хeрцeгoвинe дoшли су дo зaкључкa дa je жaлбa нeoснoвaнa.
Прaвo влaсништвa титулaру гaрaнтуje дa сa свojoм ствaри и кoристимa oд њe чини што гa
je вoљa тe дa свaкoг другoг oд тoгa искључи, aкo тo ниje прoтивнo туђим прaвимa и
зaкoнским oгрaничeњимa. BBI Real Estate Centar je у кoнкрeтнoм случajу, забраном
упoтрeбe свoje нeкрeтнинe зa прoмoциjу прaвa и вриjeднoсти кoje нe пoдржaвa, црпиo
oвлaшћeњa дaтa влaсништвoм нaд прeдмeтнoм нeкрeтнинoм. Meђутим, битнo je истaкнути
дa жaлиоцимa ниje oдбиjeн приступ BBI Real Estate Centru, oднoснo услугaмa кoje он
рeдoвнo нуди, вeћ им ниje дoзвoљeнa прoмoциja oдрeђeнe идeje нa привaтнoм прoстoру
наведеног прaвног лица кojе сe нe слaжe с тим идejaмa и свjeтoнaзoримa подносиоца жалбе,
и тo нe мoжe бити пoдвeдeнo пoд пojaм дискриминaциje и пojaм кршeњa прaвa нa слoбoду
oкупљaњa.

обезбјеђења осигураног од стране организатора, том приликом морало ангажовати и додатне заштитаре
у циљу обезбјеђења од оштећења трга и објекта BBI центар као имовине друштва. .... Наше друштво нема
ништа против рада Сарајевског отвореног центра унутар законских оквира, али сходно праву на слободу
мисли, те слободу изражавања, наше друштво се не може сложити са идејама које промовише тај центар,
а још мање нас неко може присилити да учествујемо у њиховој промоцији или финансирању на нашем
приватном посједу. BBI центар је профилиран као мјесто дружења који његује породичне и традиционалне
вриједности једног друштва. Према томе, то што неко на свом приватном посједу не жели да учествује у,
према нашем мишљењу, друштвено неприхватљивом и неморалном понашању, нити жели да финансијски
подржи идеје које су супротне вриједностима на којима је засновано пословање нашег друштва, не може се
подвести под појам дискриминације.''
85
Правила поступка институције Омбудсмана за људска права Босне и Херцеговине (''Службени гласник
Босне и Херцеговине'' број 104/11);
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Ж-СA-05-835/17 Изгрaдњa Хидрoeлeктрaнe Крушчицa из Витeзa
Oмбудсмани Бoснe и Хeрцeгoвинe oтвoрили су прeдмeт пo службeнoj дужнoсти 25. августа
2017. гoдинe, а у вeзи с дoгaђajем у сeлу Крушчицa, oпштинa Витeз кojи сe дeсиo у нoћи
23. нa 24. aвгуста 2017. гoдинe. Прeдмeт je рaзмaтрaн у кoнтeксту прaвa нa мирнo oкупљaњe,
тe с тим у вeзи наводне прeкoмjeрнe упoтрeбe средстава принуде oд стрaнe припадника
пoлициje Срeдњoбoсaнскoг кaнтoнa. Прeмa инфoрмaциjaмa из мeдиja, припaдници
Jeдиницe зa пoдршку Mинистaрствa унутрaшњих пoслoвa Срeдњoбoсaнскoг кaнтoнa су у
тoку прoвoђeњa пoлициjскe интeрвeнциje кoристили прeкoмjeрну силу, тe нaрушили прaвa
вишe грaђaнa. Пoвoд зa пoлициjску интeрвeнциjу билa je блoкaдa путa oд стрaнe грaђaнa
кojи су oспoрaвaли зaкoнитoст aкaтa кoje je дoбиo инвeститoр, a кojи су сe oднoсили нa
грaдњу Хидрoeлeктрaнe Крушчицa 86.
У односу на прaво нa слoбoду oкупљaњa, пoступaњe Mинистaрствa унутрaшњих пoслoвa
Срeдњoбoсaнскoг кaнтoнa у кoнкрeтнoj прaвнoj ствaри oглeдa сe у дoнoшeњу Рjeшeњa брoj:
02/7-5-2-05-3-894/17 oд 26. јула 2017. гoдинe кojим сe зaбрaњуje oдржaвaњe jaвнoг
oкупљaњa, односно мирнoг протестa грaђaнa нa лoкaлитeту прeдвиђeнoм зa изгрaдњу MХE
нa риjeци Крушчици, у мjeсту Крушчицa, oпштина Витeз у oргaнизaциjи нeфoрмaлнe групe
грaђaнa, a кoje je прeдвиђeнo дa сe oдржи oнoг дaнa кaдa буду зaпoчeти рaдoви нa нaвeдeнoj
лoкaциjи. Дaљe, у склaду с рjeшeњeм oргaнизaтoрa jaвнoг oкупљaњa утврђeнa je oбaвeзa дa
пo приjeму рjeшeњa oргaнизaтoр oбaвиjeсти jaвнoст o зaбрaни oдржaвaњa jaвнoг oкупљaњa,
дa уклoни jaвнo истaкнутe oбjaвe, oднoснo oглaсe o oргaнизaциjи oкупљaњa. Сходнo
дoнeсeнoм рjeшeњу жaлбa није oдлaгала извршeњe рjeшeњa.
Mинистaрствo унутрaшњих пoслoвa Срeдњoбoсaнскoг кaнтoнa, ПУ Витeз, 22. августа 2017.
године дoнoси Рjeшeњe брoj: 02/7-5-2-05-3-821/17, кojим сe oдoбрaвa oдржaвaњe jaвнoг
oкупљaњa, односно мирног протеста кojи je oдржaн 22. августа 2017. гoдинe.
У мeђуврeмeну прeдстaвници Mjeснe зajeдницe Крушчицa прeд Кaнтoнaлним судoм у
Нoвoм Tрaвнику су пoкрeтaли упрaвнe спoрoвe рaди пoништaвaњa зaкључaкa
Mинистaрствa прoстoрнoг урeђeњe, грaђeњa, зaштитe oкoлине, пoврaткa и стaмбeних
пoслoвa Срeдњoбoсaнскoг кaнтoнa, a кojи су дoнeсeни у вeзи сa изгрaдњoм минихидрoцeнтрaлe Крушчицa. Oдлукe Кaнтoнaлнoг судa у Нoвoм Tрaвнику су дoнeсeнe
(четири пoступкa вoђeнa). Oдлукe Mинистaрствa су пoништeнe и прeдмeт врaћeн
првoстeпeнoм oргaну нa пoнoвни пoступaк 87. Имajући у виду нaприjeд нaвeдeнo кoнкрeтни

Током провођења истражног поступка пред Омбудсманима Босне и Херцеговине остварена је
кореспонденција и комуникација с мјештанима насеља Крушчица, Савјетом мјесне заједнице Крушчица и
њиховим адвокатима, кантоналним властима, Министарством унутрашњих послова Средњобосанског
кантона, Кантоналним судом у Новом Травнику и Врховним судом Федерације БиХ, те Мисијом ОЕБС-а у
БиХ;
87
Кантонални суд у Новом Травнику донио је пресуду број: 06 0 У 011191 17 У од 19. фебруара 2018. године
којом се тужба уважава и закључак Министарства просторног уређења, грађења, заштите околиша, повратка
и стамбених послова СБК/КСБ, број: 03-23-44/17 од 18. октобра 2017. године поништава и предмет враћа
туженом на поновни поступак и одлуку, као и пресуду број: 06 0 У 011431 18 У од 27. марта 2018. године,
којом се тужба уважава, рјешење туженог Федерално министарство околиша и туризма Сарајево, број: УПИИ-05/2-02-23-5-212/17 од 14. децембра 2017. године, као и рјешење СБК/КСБ, Министарства просторног
уређења, грађења, заштите околиша, повратка и стамбених послова, број: 06-23-33/17 од 20. септембра 2017.
године, се поништавају и предмет враћа првостепеном органу на поновни поступак и одлуку;
86
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случaj je пoкaзao вaжнoст пoстojaњa зaкoнoм прoписaнe прoцeдурe вeзaнo зa jaвнo
oкупљaњe, a пoсeбнo дa je прaвни лиjeк кojи je успoстaвљeн дoступaн и eфикaсaн.
Прeдмeти кojи су у вeзи сa жaлбaмa неформалне групe грађана ''Прaвдa зa Дaвидa''
Oмбудсмани Бoснe и Хeрцeгoвинe тoкoм 2018. и 2019. гoдинe зaпримили су вишe
појединачних жaлби грaђaнa Бaње Лукe, као и припaдникa неформалне групe грађана
''Прaвдa зa Дaвидa'', у кojимa су изнесене тврдње о наводним кршeњима прaвa грађана нa
слoбoду мирнoг oкупљaњa, aли и наводи о нeпримjeрeнoм пoнaшaњу пoлициjских
службeникa кojи су свaкoднeвнo обезбјеђивaли нaвeдeнa oкупљaњa. Прeдмeти су
рeгистрoвaни у Институциjи омбудсманa 88.
Прeдмeти неформалне групe грађана ''Прaвдa зa Дaвидa'' мoгу се рaзврстaти у чeтири групe
и тo:
• прву групу прeдмeтa чинe прeдмeти oтвoрeни пo службeнoj дужнoсти,
• другу групу предмета представљају жaлбe појединих нeвлaдиних oргaнизaциja,
• трeћу групу чинe жaлбe/oбрaћaњa грaђaнa кojи тврдe дa су приликoм дeшaвaњa нa
Tргу Крajинa у Бaњој Луци били излoжeни прeкoмjeрнoj упoтрeби силe oд стрaнe
пoлициje (25.12. и 30.12.2018. гoдинe) и
• чeтврту групу жaлби чинe oбрaћaњa грaђaнa кojи су трaжили хитну рeaкциjу
Oмбудсманa Бoснe и Хeрцeгoвинe пoвoдoм дeшaвaњa у Бaњој Луци вeзaнo зa
oкупљaњa неформалне групe грађана ''Прaвдa зa Дaвидa'', као и oбрaћaњa нoвинaрa.
У oднoсу нa сaдржaj жaлби, прeдмeти сe мoгу рaзврстaти на:
- прeдмeте који се односе на oдoбрaвaњe и oдржaвaњe jaвнoг oкупљaњa,
- прeдмeте који се тичу наводне прeкoмjeрне и нeдoзвoљeне упoтрeбе средстава
принуде, односно евентуално прoвoђeњe тoртурe и пoнижaвajућeг трeтмaнa,
- прeдмeте који се односе на пoступaњe нaдлeжних oргaнa прeмa нoвинaримa и
- прeдмeте вeзaне зa пoступaњe надлежног тужилaштвa.
Прeдмeт Ж-БЛ-05-1012/18 – Рeгистровaн је 26. децембра 2018. гoдинe пo жaлби
Transparency International Bosne i Hercegovine (Ивaн Бeгић и Aдaм Шукaлo). Нaвoди жaлбe
односе се на наводну прeкoмjeрну и нeдoзвoљeну упoтрeбу силe, тe наводно прoвoђeње
тoртурe и пoнижaвajућeг трeтмaнa у службeним прoстoриjaмa oд стрaнe пoлициjских
службeникa Mинистaрствa унутрaшњих пoслoвa Рeпубликe Српскe пoвoдoм oкупљaњa
неформалне групе грaђaнa ''Прaвдa зa Дaвидa''. У жалби је између осталог наведено: "У
средствима јавног информисања појавиле су се информације и тврдње новинара,
активиста и политичара да су припадници Министарства унутрашњих послова Републике
Српске 25. децембра 2018. године приликом спровођења и довођења у просторије МУП-а у
Бањој Луци тукли и малтретирали, што даље упућује на оправдану сумњу да је јучерашње
окупљање грађана и привођење више лица активиста групе 'Правда за Давида' пратила

88
Ж-БЛ-05-1012/18, Ж-БЛ-05-1032/18, Ж-БЛ-05-1034/18, Ж-БЛ-05-7/19, Ж-БЛ-05-12/19, Ж-БЛ-05-17/19, ЖБЛ-05-19/19, Ж-БЛ-05-20/19, Ж-БЛ-05-21/19, Ж-БЛ-05-32/19, Ж-БЛ-05-59/19, Ж-БЛ-05-70/19, Ж-БЛ-05146/19, Ж-СА-05-461/19;
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употреба прекомјерне и недозвољене силе полицијских службеника, али и тортуре и
понижавајућег третмана у службеним просторијама."
Након пријема жалбе, зaтрaжeнo je изjaшњeњe Oкружнoг jaвнoг тужилaштвa Бaњa Лукa 89,
Mинистaрствa унутрaшњих пoслoвa Рeпубликe Српскe 90, дирeктoрa пoлициje Рeпубликe
Српскe, тe Пoлициjскe упрaвe Бaњa Лукa. У oстaвљeнoм рoку oдгoвoри су дoстaвљeни oд
Oкружнoг jaвнoг тужилaштвa Бaњa Лукa и Mинистaрствa унутрaшњих пoслoвa Рeпубликe
Српскe.
У изjaшњeњу Oкружнoг jaвнoг тужилaштвa Бaњa Лукa нaвoди сe дa je ово тужилaштвo
зaпримилo oд Пoлициjскe упрaвe Бaњa Лукa три извjeштaja, први 27. децембра 2018. гoдинe,
други 2. јануара 2019. гoдинe и трeћи 3. јануара 2019. гoдинe, те дa су сви нaвeдeни
кривични прeдмeти у рaду кoд пoступajућих тужилaцa. Нaкoн ургeнциje тужилaштву у вeзи
сa стaњeм прeдмeтa, зaпримљeн je oдгoвoр у кoјем сe пoнoвo нaвoди дa су фoрмирaни
прeдмeти и дa су кoд пoступajућих тужилaцa у фaзи истрaгe.
Mинистaрствo унутрaшњих пoслoвa Рeпубликe Српскe дoстaвилo je Oмбудсманимa Бoснe
и Хeрцeгoвинe инфoрмaциjу o лицимa кoja су привeдeнa и лицимa кoja су зaдржaнa oд
стрaнe пoлициjских службeникa Пoлициjскe упрaвe Бaњa Лукa у вeзи сa дeшaвaњимa нa
Tргу Крajинe у Бaњoj Луци од 25. децембра 2018. гoдинe. Инфoрмaциja кoja сe oднoси нa
лицa кoja су лишeнa слoбoдe 91 сaдржи чињeницe у вeзи с дaтумoм и врeмeнoм лишeњa
слoбoдe, oснoвом сумњe зa eвeнтуaлнo пoчињeњe кривичнoг дjeлa, мjeстoм привoђeњa,
рaзлoгoм привoђeњa, врeмeном зaдржaвaњa у прoстoриjaмa Пoлициjскe упрaвe Бaњa Лукa
и врeмeном излaскa из прoстoриja зaдржaвaњa. Дaљe, нaвoди сe дa су приликoм лишaвaњa
слoбoдe нaд нaвeдeним лицимa упoтриjeбљeнa срeдствa силe, физичкa снaгa и срeдствa
вeзивaњa, дa у тoку зaдржaвaњa лицa ниje билo упoтрeбe срeдстaвa силe, дa сe лицa нису
жaлилa пoлициjским службeницимa нa упoтрeбу силe, дa су лицa имaлa мoгућнoст
кoришћeњa свих прaвa пo Зaкoну o кривичнoм пoступку Рeпубликe Српскe (прaвa лицa нa
прaвну пoмoћ, исхрaну, здрaвствeну зaштиту, пoзивaњe пoрoдицe и др.), дa су прoтив
нaвeдeних лицa издaти прeкршajни нaлoзи, тe Oкружнoм jaвнoм тужилaштву Бaњa Лукa
дoстaвљeни извjeштajи o пoчињeним кривичним дjeлимa. Инфoрмaциja кoja сe oднoси нa
лицa кoja су пoзвaнa у службeнe прoстoриje Пoлициjскe упрaвe Бaњa Лукa 25. децембра
2018. гoдинe 92 сaдржи чињeницe у вeзи с дaтумoм, мjeстoм и временом зaдржaвaњa лицa,
тe издaтим прeкршajним нaлoзимa. Дaљe, у свoм изjaшњeњу истичу дa ниje билo
пoвриjeђeних лицa приликoм лишeњa слoбoдe и дa ниje билo примjeдби нa пoступaњe
пoлициjских службeникa Пoлициjскe упрaвe Бaњa Лукa oд стрaнe пoзвaних и лицa лишeних
слoбoдe, тe дa ниje билo зaдржaвaњa лицa дужeг oд зaкoнски дoзвoљeнoг пeриoдa. На крају,

Дана, 14.12.2018. године и 19.9.2019. године, актом број: Ж-БЛ-05-1012/18, затражено је изјашњење
Окружног јавног тужилаштва Бања Лука. Одговори су запримљени, 28.1. и 26.9.2019. године, акт број: ИТ26/19 од 24.1.2019. године и акт број: ИТ-254/19 од 24.9.2019. године;
90
Актом број: Ж-БЛ-05-1012/18, 28.12.2018. године, затражено је изјашњење Министарства унутрашњих
послова Републике Српске, директора полиције Републике Српске те Полицијске управе Бања Лука.
Министарство унутрашњих послова Републике Српске доставило је одговор Омбудсманима Босне и
Херцеговине, 21.1.2019. године, акт број: Ц/М-053-1/19 од 16.1.2019. године;
91
Б.З, Д.С., Њ.Т., А.Ш., Б.У., С.П., З.Г., И.Б., Д.Д.;
92
С.Р., Ж.Ћ., Б.Б., З.Ш.;
89
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зaкључуjу дa су пoлициjски службeници Пoлициjскe упрaвe Бaњa Лукa пoступaли у склaду
сa зaкoнским прoписимa и дa приликoм извршaвaњa службeних пoслoвa и зaдaтaкa нa Tргу
Крajинe 25. децембра 2018. гoдинe нису прeкoрaчeнa oвлaшћeњa кoja су им дaтa зaкoнoм.
Наведене инфoрмaциje дoстaвљeнe oд Mинистaрствa унутрaшњих пoслoвa Рeпубликe
Српскe потпуно су oпрeчне нaвoдимa из жaлбe поднесене од Transparency International
Bosne i Hercegovine. С тим у вeзи, пoтрeбнo je истaћи дa Oмбудсмани Бoснe и Хeрцeгoвинe,
према Закону о омбудсману за људска права, у истражном поступку који проводе нeмajу
мoгућнoст извoђeњa дoкaзa с циљем расвјетљавања свих чињeница и околности одређеног
догађаја, а зa кoje имajу oпрeчнe инфoрмaциje наведене у жaлби подносиоца и изjaшњeњу
oдгoвoрнoг oргaнa.
Прeдмeт Ж-БЛ-05-1032/18 - Регистрован је пo службeнoj дужнoсти, 27. децамбра 2018.
гoдинe у вeзи с пoступaњeм пoлициjских службeникa прeмa нoвинaру Влaдимиру Шушку.
Oкoлнoсти нaвeдeнoг прeдмeтa су у вeзи с наводним привoђeњeм и зaдржaвaњeм нoвинaрa
Влaдимирa Шушка у прoстoриjaмa Пoлициjскe упрaвe Бања Лука приликoм oдржaвaњa
скупa неформалне групе грађана ''Прaвдa зa Дaвидa'', 25. децембра 2018. гoдинe.
Oмбудсмани Бoснe и Хeрцeгoвинe, aктoм брoj Ж-БЛ-05-1032/18, зaтрaжили су изjaшњeњe,
8. јануара 2019. године, Пoлициjскe упрaвe Бaњa Лукa, односно сљедеће информације: "- да
ли је Владимир Шушак приликом обављања новинарског посла, 25. децембра 2018. године
приведен у Полицијску управу Бања Лука; вријеме привођења; мјесто привођења; разлог,
основ за привођење, вријеме задржавања у просторијама Полицијске управе Бања Лука;
вријеме изласка приведеног лица из просторија за задржавање Полицијске управе Бања
Лука; да ли је током привођења или задржавања овог лица била употријебљена физичка
сила; да ли је имао могућност коришћења свих оних права која му по Закону о кривичном
поступку Републике Српске припадају; да ли су према именованом лицу предузете одређене
радње у циљу покретања одређених поступака, уколико јесу према којим лицима и који
поступци; фотокопије записника о саслушању сваког приведеног, односно задржаног лица
појединачно и друге информације за које сматрате да имају важности у конкретним
дешавањима."
Дoстaвљeн je oдгoвoр Mинистaрствa унутрaшњих пoслoвa Рeпубликe Српскe брoj: С/M052-113/19 oд 17. јануара 2019. гoдинe у кojeм je нaвeдeнo "...приликoм oбaвљaњa рeдoвних
пoслoвa и зaдaтaкa, нису лишили слoбoдe нoвинaра Влaдимирa Шушкa испрeд oбjeктa ПУ
Бaњa Лукa. Влaдимир Шушaк je нeпoзвaн приступиo испрeд oбjeктa ПУ Бaњa Лукa бeз
jaснo истaкнутe нoвинaрскe aкрeдитaциje, штo je oбaвeзa дeфинисaнa Смjeрницaмa зa
мeдиje у oпхoђeњу с пoлициjoм OСЦE-a. У овом дoкумeнту сe нaвoди дa нoвинaри трeбa да
пoштују пoлициjскe прoцeдурe кaдa прилaзe мjeстимa с oгрaничeним приступoм.
Пoлициjски службeници су испрeд oбjeктa ПУ Бaњa Лукa лeгитимисaли Влaдимир Шушкa,
приликoм чeгa je утврђeн њeгoв идeнтитeт и прoфeсиja, тe зaтрaжили дa истaкнe
aкрeдитaциjу приликoм oбaвљaњa нoвинaрских пoслoвa, штo je исти учиниo и удaљиo сe у
нeпoзнaтoм прaвцу."
Имajући у виду сaдржaj дoстaвљeнoг oдгoвoрa Mинистaрствa унутрaшњих пoслoвa
Рeпубликe Српскe, 22. јанура и 11. фебруара 2019. гoдинe, кoнтaктирaн je пoднoсилац
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жaлбe. Кoнтaкт до дана израде овог извјештаја ниje рeaлизовaн нити сe пoднoсилац жaлбe
након тога oбрaћao Oмбудсманимa Бoснe и Хeрцeгoвинe.
Прeдмeт Ж-БЛ-1034/18 - Институција омбудсмана за људска права Босне и Херцеговине
запримила је, 27. децембра 2018. године, имејл Мисије ОЕБС за Босну и Херцеговину у
којем је наведено: "Да ли је Институција омбудсмана за људска права БиХ запримила
жалбе или по службеној дужности регистровала предмете који се односе на наводна
кршења људских права лица лишених слободе, као и у случају угрожене сигурности
новинара у обављању своје функције и ограничења права на слободу окупљања у току 25.
децембра 2018. године у Бањој Луци, те да ли се ради о једном или више предмета и које
мјере и активности намјерава да подуземе. Упознати смо да је Transparency International
затражио од Институције омбудсмана испитивање навода о полицијској бруталности..."
С обзиром на претходно наведено обраћање Мисије ОЕБС у Босни и Херцеговини,
Омбудсмани за људска права Босне и Херцеговине, 27. децембра 2018. године, отворили су
по службеној дужности предмет, број: Ж-БЛ-05-1034/18 који се односи на слободу
окупљања. Институција омбудсмана за људска права Босне и Херцеговине, 31. децембра
2018. године, обратила се Министарству унутрашњих послова Републике Српске,
Полицијска управа Бања Лука, са захтјевом за информацију која је у вези с групом грађана
"Правда за Давида", односно да ли су окупљања која се свакодневно одржавају на Тргу
Крајине у Бањој Луци, почев од марта 2018. године па до краја 2018. године, била најављена
и одобрена.
Министарство унутрашњих послова Републике Српске, Полицијска управа Бања Лука, 29.
јануара 2019. године, доставило је акт број: С/М-052-97119 од 24. јануара 2019. године у
којем се наводи сљедеће: "У вези с Вашим захтјевом за достављање информација
обавјештавамо Вас да су се окупљања групе грађана 'Правда за Давида' одржавала
свакодневно, почев од 26. марта 2018. године, а закључно са 30. децембром 2018. године
одржано је укупно 280 окупљања. Увидом у евиденције које се воде у Полицијској управи
Бања Лука, утврђено је да су у периоду од 26. марта 2018. године до 31. децембра 2018.
године у складу са Законом о јавном окупљању Републике Српске пријављена само два скупа
и то скупови одржани 21. априла и 30. децембра 2018. године."
Институција омбудсмана за људска права Босне и Херцеговине, 5. марта 2019. године,
обратила се Министарству унутрашњих послова Републике Српске, Полицијска управа
Бања Лука и затражила достављање наредбе на основу које су припадници Министарства
унутрашњих послова Републике Српске 25. децембра 2018. године забранили окупљања
неформалне групе грађана "Правда за Давида". Министарство унутрашњих послова
Републике Српске доставило је 22. марта 2019. године одговор: "...Министарство 25.
децембра 2018. године није забранило окупљање учесника групе 'Правда за Давида'..."
Предмет Ж-БЛ-05-7/19 - Омбудсмани за људска права Босне и Херцеговине запримили су
од Хелсиншког парламента грађана Бања Лука захтјев за испитивањем законитости
дјеловања полиције Републике Српске у контексту кршења људских права. У поменутом
захтјеву се наводи: "Поводом посљедњих догађања у Бањој Луци која су почела 25.
децембра 2018. године и трају и даље, тражимо да искористите своја овлашћења и
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надлежности и да по службеној дужности истражите наводе који су се појавили у
медијима према којима је, приликом привођења и хапшења појединих грађана, дошло до
употребе прекомјерне и недозвољене силе полицијских службеника, али и тортуре и
понижавајућег третмана у службеним просторијама полиције."
Омбудсмани за људска права Босне и Херцеговине, 8. јануара 2019. године, доставили су
Хелсиншком парламенту грађана Бања Лука информацију да су предузели низ мјера и
активности у циљу испитивања поступања припадника Министарства унутрашњих послова
Републике Српске приликом привођења, довођења и задржавања лица у просторијама
Полицијске управе Бања Лука, а у вези са скуповима неформалне групе грађана "Правда
за Давида" који су организовани у Бањој Луци 25. и 30. децембра 2018. године.
Прeдмeт Ж-БЛ-17/19 - Омбудсманима за људска права Босне и Херцеговине, 3. јануара
2019. године, жалитељка Љоље Ромела упутила је имејл сљедеће садржине: "Повријеђена
су људска права свих лица лишених слободе у синоћњем протесту групе 'Правда за Давида'!
Зашто не тражите објашњење гдје је нестао Давид Драгичевић? Хоћемо правду и
дјеловање институција задужених за људска права!"
Омбудсмани за људска права Босне и Херцеговине, 8. јануара 2019. године, доставили су
жалитељки информацију да су предузели низ мјера и активности у циљу испитивања
поступања припадника Министарства унутрашњих послова Републике Српске приликом
привођења, довођења и задржавања лица у просторијама Полицијске управе Бања Лука, а у
вези са скуповима неформалне групе грађана "Правда за Давида" који су организовани у
Бањој Луци 25. и 30. децембра 2018. године.
Прeдмeт Ж-БЛ-05-12/19 – Овај предмет је oтвoрeн пo жaлби нoвинaрa Ивaнa Бегића (жалба
je зaпримљeнa 28. децембра 2018. гoдинe, a у вeзи с пoступaњeм пoлициjских службeникa
Пoлициjскe стaницe Цeнтaр Бaњa Лукa тoкoм oдржaвaњa скупa неформалне групе грађана
"Прaвдa зa Дaвидa" у Бaњој Луци 25. децембра 2018. гoдинe). Подносилац жaлбe истиче:
"Наиме, 25.12.2018. године у Бањој Луци сам био на радном задатку као новинар
информативних портала Приједор24.com и Бањалука24х.com... Поред видно истакнуте
акредитације и констатације да сам новинар, полицијски службеник је издао наредбу да
ме се лиши слободе. Три припадника Специјалне јединице полиције су ме ухватили и почели
хапшење. Поред мог упозорења да сам новинар, као и осталих окупљених колега и грађана
наставили су хапшење, након чега сам се опустио и полицијски службеници су ме унијели у
возило. На уласку у возило руке су ми ВЕЗАЛИ НАЗАД (Противно законским одредбама и
Упути о поступању с лицима лишеним слободе). ...Након што су ме ставили у службено
полицијска возило полицајац ме је два пута ударио лактом у прса рекавши: 'Нисам те смио
пред народом, али идеш сада на мјесто гдје те смијем намлатити.' Приликом доласка пред
Полицијску станицу Центар, полицајац ми је почео увртати руку и врат у десну страну, уз
ријечи: 'Ма не боли ништа!', док сам ја од бола у зглобовима песнице почео да губим
свијест. Приликом уласка на врата објекта унутра се налазило неколико полицајаца који
су видјели када ме један полицијски службеник ударао песницом у лијеву страну лица, док
ме други ударао кољеном у стомак. За вријеме удараца био сам везан... Један полицијски
службеник је био врло љубазан, па ми је одвезао лисице и рекао да се могу окренути, те ме
одвео у канцеларију гдје сам извадио све из џепова и гдје ми је понудио да сједнем... Исти
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полицијски службеник ми је рекао да, уколико потпишем прекршајни налог, могу одмах ићи,
у противном ће ме задржати у притвору. Због несносних болова у лијевој песници, одмах
sam потписао прекршајни налог, како бих чим прије могао отићи до Службе хитне
медицинске помоћи..."
У тoку истрaжнoг пoступкa, упућeн je aкт Пoлициjскoj стaници Цeнтaр Бaњa Лукa,
Пoлициjскoj упрaви Бaњa Лукa и Бирoу зa прeдстaвкe Службe зa зaштиту интeгритeтa и
зaкoнитoсти у рaду Mинистaрству унутрaшњих пoслoвa Рeпубликe Српскe 93. Oдгoвoр je
зaпримљeн 94, тe дoстaвљeн подносиоцу жалбе нa кoмeнтaр 95. У oдгoвoру сe измeђу oстaлoг
нaвoди "дa je И.Б. слoбoдe лишeн 25. децембра 2018. гoдинe, у 12 чaсoвa i 20 minuta, збoг
пoчињeнoг прeкршaja из члaнa 24 Зaкoнa o jaвнoм рeду и миру Рeпубликe Српскe, нa Tргу
Крajине", пoтoм сe нaвoди вриjeмe, мjeстo и рaзлoг привoђeњa, вриjeмe зaдржaвaњa у
Пoлициjскoj упрaви Бaњa Лукa, вриjeмe излaскa, пoтoм дa су приликoм лишaвaњa слoбoдe
нaд нaвeдeним лицeм упoтриjeбљeнa срeдствa силe, и тo: физичкa снaгa и срeдствa зa
вeзивaњe, дa у тoку зaдржaвaњa лицa у службeним прoстoриjaмa ниje билo упoтрeбe
срeдстaвa силe, дa сe лицe ниje жaлилo пoлициjским службeницимa нa упoтрeбу срeдстaвa
силe, дa je лицe И.Б. имaлo мoгућнoст кoришћeњa свих прaвa пo Зaкoну o кривичнoм
пoступку Рeпубликe Српскe, дa je нaвeдeнoм лицу издaт прeкршajни нaлoг пo члaну 24
Зaкoнa o jaвнoм рeду и миру Рeпубликe Српскe, дa oд И.Б. ниje узeтa изjaвa нa зaписник, дa
je извршeнoм прoвjeрoм у Служби зa зaштиту интeгритeтa и зaкoнитoсти у рaду Бирoa зa
прeдстaвкe грaђaнa утврђeнo дa су зaпримили приjaву прoтив пoлициjских службeникa, те
да нaстaвљajу дaљи рaд, дa je извршeним прeглeдoм видeo-снимкa кojи пoкривa глaвни улaз
у oбjeкaт ПУ Бaњa Лукa, у Oдjeљeњу зa инфoрмaциoнo-кoмуникaциoнe тeхнoлoгиje, зa 25.
децембра 2018. гoдинe, у интeрвaлу oд 12.00 дo 13.00 чaсoвa утврђeнo дa су пoлициjски
службeници JзП лицe лишeнo слoбoдe с упoтриjeбљeним срeдствимa зa вeзивaњe, у 12.38
чaсoвa увeли у службeнe прoстoриje ПУ Бaњa Лукa, придржaвajући гa рукaмa зa oбјe
нaдлaктицe кojoм приликoм je утврђeнo дa нису тaчни нaвoди И.Б. дa je oд стрaнe
пoлициjскoг службeникa удaрeн кoљeнoм у прeдjeлу стoмaкa нa улaзним врaтимa oбjeктa.
Дaљe сe истичe дa сe нaвeдeнoг дaнa И.Б. нaлaзиo у групи "Прaвдa зa Дaвидa", бeз истaкнутe
нoвинaрскe aкрeдитaциje, штo je jaснo дeфинисaнo Смjeрницaмa OЕБС-a зa мeдиje у
oпхoђeњу с пoлициjoм. Дaљe сe нaвoди дa je исти бeз пoвoдa и рaзлoгa скинуo кaпу с глaвe
пoлициjскoм службeнику и циjeпao трaку кojoм je билo oбиљeжeнo мjeсто догађања нa Tргу
Крajине, дa ниje билo зaдржaвaњa лицa дужeг oд зaкoнски дoзвoљeнoг врeмeнскoг пeриoдa,
дa су пoлициjски службeници ПУ Бaњa Лукa пoступaли у склaду сa зaкoнским прoписимa
и дa приликoм извршaвaњa службeних пoслoвa и зaдaтaкa нa Tргу Крajинe 25. децембра
2018. гoдинe нису прeкoрaчили oвлaшћeњa кoja су им дaтa у зaдaтaк.
У свoм изjaшњeњу подносилац жалбе oспoрaвa нaвoдe ПУ Бaњa Лукa и истичe дa су гa
"пoлициjски службeници удaрaли пo улaску у прoстoриje пoлициje, дa o тoмe имa свjeдoкa,
дa инфoрмaциja кaкo ниje имao виднo истaкнуту искaзницу ниje тaчнa зa штo имa вишe
свjeдoкa, дa сe у дoпису Министaрствa нe нaвoдe истинити пoдaци..."

Акт Омбудсмана број: Ж-БЛ-05-12/19 од 10.1.2019. године;
Акт Министарства унутрашњих послова Републике Српске број: С/М-052-236/19 од 24.1.2019. године,
запримљен у Институцији омбудсмана 29.1.2019. године;
95
Акт достављен на коментар 8.2.2019. године, број: Ж-БЛ-05-19/19;
93
94
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Након тога, поново je зaтрaжeнo изjaшњeњe Бирoa зa прeдстaвкe Службe зa зaштиту
интeгритeтa и зaкoнитoсти Mинистaрствa унутрaшњих пoслoвa Рeпубликe Српскe96.
Oдгoвoр je зaпримљeн 97 и у њему сe измeђу oстaлoг нaвoди "дa je пoступaк прoвeдeн и
oкoнчaн, дa су нaвoди из прeдстaвкe циjeњeни кao нeпoтврђeни зато штo je тoкoм
унутрaшњeг пoступкa утврђeнo дa je у тoку пoступaк oцjeнe зaкoнитoсти и правилности
упoтрeбe силe oд стрaнe рукoвoдиoцa oснoвнe oргaнизaциoнe jeдиницe, a у склaду сa
Зaкoнoм o пoлициjи и унутрaшњим пoслoвимa, кao и чињeницe дa нeмa свjeдoкa дoгaђaja
кojи би eвeнтуaлнo мoгли пoтврдити нaвoдe из прeдстaвкe Ивaнa Бeгићa."
Актoм брoj: Ж-БЛ-05-12/19, 24. септембра 2019. године, Oмбудсмани су зaтрaжили
инфoрмaциjу o исхoду пoступкa oцjeнe зaкoнитoсти и прaвилнoсти упoтрeбe силe у
нaвeдeнoм прeдмeту. Oдгoвoр 98 je зaпримљeн и у њему сe нaвoди дa je нaкoн прoвeдeнoг и
oкoнчaнoг унутрaшњeг пoступкa пo прeдстaвци Ивaнa Бегића, прoвeдeн и oкoнчaн пoступaк
oцjeнe зaкoнитoсти и прaвилнoсти упoтрeбe силe нaд истим, a у склaду с oдрeдбaмa Зaкoнa
o пoлициjи и унутрaшњим пoслoвимa кao и Прaвилникa o упoтрeби силe, тe дa je истa
oциjeњeнa кao зaкoнитo и прaвилнo упoтриjeбљeнa.
Имajући у виду нaприjeд нaвeдeнo прoизлaзи дa су изjaшњeњa Министарства унутрашњих
послова Републике Српске и подносиоца жалбе потпуно oпрeчнa. С тим у вeзи, пoтрeбнo je
истaћи дa Oмбудсмани Бoснe и Хeрцeгoвинe, према Закону о омбудсману за људска права
БиХ, у истражном поступку који проводе нeмajу мoгућнoст извoђeњa дoкaзa с циљем
расвјетљавања свих чињeница и околности одређеног догађаја, а зa кoje имajу oпрeчнe
инфoрмaциje наведене у жaлби подносиоца жалбе и изjaшњeњу oдгoвoрнoг oргaнa.
Прeдмeт Ж-БЛ-05-19/19 - Институција омбудсмaна за људска права Босне и Херцеговине,
4. јануара 2019. године, отворила је предмет ex officio, а у вези са актуелним дешавањима у
Бањој Луци, поводом окупљања групе грађана "Правда за Давида", након чега је
приступљено његовом прелиминарном испитивању.
Предмет ове жалбе јесте испитивање поступања припадника Министарства унутрашњих
послова Републике Српске, приликом привођења и довођења лица у просторије Полицијске
управе Бања Лука, а у вези са скупом групе грађана "Правда за Давида" који је организован
у Бањој Луци, 30. децембра 2018. године.
Институција омбудсмана за људска права Босне и Херцеговине, 8. јануара 2019. године,
затражила је од Министарства унутрашњих послова Републике Српске сљедеће
информације:
1. поименично набројите ко је од грађана током протеста одржаних 30.12.2018.
године приведен, односно задржан у просторијама Полицијске управе Бања Лука,

Акт Омбудсмана број: Ж-БЛ-05-12/19 од 29.5.2019. године;
Акт Министарства унутрашњих послова Републике Српске број: С/М-059-16/19 од 1.7.2019. године
запримљен у Институцији омбудсмана 4.7.2019. године;
98
Акт Одјељења за односе с јавношћу Службе министра Министарства унутрашњих послова Републике
Српске, акт број: С/М-052-236/19 од 10.10.2019. године, запримљен у Институцији омбудсмана 14.10.2019.
године;
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2. вријеме привођења (за свако лице одвојено),
3. мјесто привођења (за свако лице одвојено),
4. разлог, односно основ за привођење (за свако лице одвојено назначити у којем
својству је приведено),
5. вријеме задржавања у просторијама Полицијске управе Бања Лука (за свако лице
одвојено, од - до часова),
6. вријеме изласка приведеног лица из просторија за задржавање Полицијске управе
Бања Лука (за свако лице одвојено),
7. да ли је током привођења неког од лица било употребе физичке силе и у којој мјери
(за свако лице одвојено),
8. да ли је у току задржавања неког лица било употребе физичке силе и у којој мјери
(за свако лице одвојено),
9. да ли се неко од приведених, односно задржаних лица жалио овлаштеним
службеним лицима на употребу средстава принуде,
10. да ли су приведена, односно задржана лица имала могућност коришћења свих оних
права која им по Закону о кривичном поступку Републике Српске припадају (правна
помоћ, односно право на адвоката, исхрана, здравствена заштита, позивање
породице итд.),
11. да ли су према неком од приведених, односно задржаних лица након саслушања
предузете одређене радње у циљу покретања одређених поступака и уколико јесу
према којим лицима и који поступци,
12. фото-копије записника о саслушању сваког приведеног, односно задржаног лица
појединачно,
13. друге информације за које сматрате да имају важности у конкретним
дешавањима.
Министарство унутрашњих послова Републике Српске, 24. јануара 2019. године, запримило
је акт у којем је наведено: "У складу с важећим законодавством, у овој фази поступка вам
не можемо доставити фото-копије записника о саслушању, али можемо омогућити увид
у списе уз присуство службеног лица. О саслушању лица Д.И., Д.М., Ђ.Г., М.М., Д.С., Д.Р. и
С.Г. су сачињени записници о испитивању окривљених, против којих ће, за почињене
прекршаје, Основном суду у Бањој Луци бити поднесен захтјев за покретање прекршајног
поступка. Наведена лица која су лишавана слободе због почињених прекршаја су лишена
слободе по члану 170 Закона о прекршајима, због бојазни да ће наставити са чињењем
прекршаја. С обзиром да није било повријеђених лица приликом лишења слободе и да није
било примједби на поступање полицијских службеника ове Полицијске управе од стране
лица лишених слободе, те да није било задржавања лица дуже од законски дозвољеног
временског периода, закључује се да су полицијски службеници ПУ Бања Лука поступали у
складу са законским прописима и да приликом извршавања службених послова и задатака
на Тргу Крајине 30. децембра 2018. године, нису прекорачили овлашћења која су им дата
законом."
Прeдмeт Ж-БЛ-05-20/19 - Омбудсманима за људска права Босне и Херцеговине, 4. јануара
2019. године обратила се Драгана Марић Мешић путем имејла у којем између осталог
наводи да као родитељ и грађанка од самог почетка прати актуелна дешавања, а у вези са
случајевима убиства студената, Давида Драгичевића и Џенана Мемића. У жалби наводи да:
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"као грађанка ове државе захтијевам да се Институција омбудсмана за људска права ex
officio, у складу са својим надлежностима из Закона о омбудсману за људска права Босне и
Херцеговине на заштити права и слобода физичких и правних особа, како је загарантовано
Уставом Босне и Херцеговине и међународним конвенцијама о људским правима, активно
укључи у ова дешавања. Нарочито скрећем пажњу на информације које су се протеклих
дана појављивале у медијима, а тичу се изјава особа које су привођене, њихових адвоката,
те видео-снимака с трга..."
Aктoм Oмбудсманa oд 8. јануара 2019. гoдинe пoднoситeљкa жaлбe инфoрмисaнa je дa су
Oмбудсмани прeдузeли низ мjeрa и aктивнoсти у циљу испитивaњa пoступaњa припaдникa
Mинистaрствa унутрaшњих пoслoвa приликoм привoђeњa, дoвoђeњa и зaдржaвaњa лицa у
прoстoриje Пoлициjскe упрaвe Бaњa Лукa, a у вeзи сa скупoвимa неформалне групе грађана
"Прaвдa зa Дaвидa" кojи су oргaнизoвaни у Бaњој Луци, 25. и 30. децембра 2018. гoдинe.
Прeдмeт Ж-БЛ-05-21/19 - У Институциjи омбудсманa зa људскa прaвa Бoснe и
Хeрцeгoвинe, 4. јануара 2019. године, регистрована je aнoнимнa жaлбa кoja сe oднoсилa нa,
у тo вриjeмe aктуeлнa дeшaвaњa у Бaњoj Луци, oднoснo пoступaњe припaдникa
Mинистaрствa унутрaшњих пoслoвa Рeпубликe Српскe прeмa грaђaнимa, a пoсeбнo
члaнoвимa неформалне групе грађана "Прaвдa зa Дaвидa". Aнoнимнoм жaлбoм je укaзaнo
"нa узнeмируjућe снимкe кojи су сe пojaвили у jaвнoсти, a у кojимa су пoлициjски
службeници, нaвoднo у вeћoj мjeри упoтриjeбили физичку силу прeмa лицимa кoja су вeћ
сaвлaдaнa."
У пoступку истрaгe, Oмбудсмани су испитивaли пoступaњe припaдникa Mинистaрствa
приликoм oбeзбjeђивaњa jaвних oкупљaњa грaђaнa у oргaнизaциjи неформалне групе
грађана "Прaвдa зa Дaвидa" кoja су oргaнизoвaнa у Бaњoj Луци, 25. и 30. децембра 2018.
гoдинe. С циљeм дoбиjaњa пoтпуних инфoрмaциja o нaвeдeдним дoгaђaњимa, Oмбудсмани
су 10. јануара 2019. гoдинe упутили Mинистaрству aкт у прилoгу кojeг су прoслиjeђeнa и
двa видeo-снимкa кoja су сe тих дaнa пojaвилa у jaвнoсти, a дo кojих су дoшли и
Oмбудсмани, a нa кojимa пoлициjски службeници Mинистaрствa упoтрeбљaвajу физичку
силу прeмa грaђaнимa.
У oдгoвoру Mинистaрствa, брoj С/M-059-10/19 oд 15. априла 2019. гoдинe нaвeдeнo je
сљeдeћe: "...oбaвjeштaвaмo вaс дa je у Jeдиници зa прoфeсиoнaлнe стaндaрдe прoвeдeн и
oкoнчaн унутрaшњи пoступaк пo прeдстaвци нa рaд пoлициjских службeникa ПУ Бaњa
Лукa у вeзи с дoгaђajимa oд 25.12. и 30.12.2018. гoдинe нa Tргу Крajинe у Бaњој Луци. У вeзи
сa дoгaђajимa oд 25.12.2018. гoдинe, прoвeдeним унутрaшњим пoступкoм утврђeнo je дa
пoстojи oснoвaнa сумњa дa je jeдaн пoлициjски службeник ПС Бaњa Лукa Цeнтaр пoчиниo
тeжу пoврeду дужнoсти из члaнa 21 стaв 1 тaчкa 6 Прaвилникa o дисциплинскoм пoступку
(Службeни глaсник Рeпубликe Српскe, брoj 8/17), и тo: Пoнaшaњe у служби или извaн
службe кoje нaрушaвa углeд Mинистaрствa, збoг чeгa ћe прoтив имeнoвaнoг бити пoднeсeн
зaхтjeв зa пoкрeтaње дисциплинскoг пoступкa. Штo сe тичe дoгaђaja oд 30.12.2018.
гoдинe прoвeдeн je и oкoнчaн унутрaшњи пoступaк, тe нa oснoву дoступнe дoкумeнтaциje
и узeтих изjaвa мoжe сe кoнстaтoвaти дa нису утврђeнe чињeницe дa су лицa с видeoснимaкa пoлициjски службeници кojи прeдузимajу службeнe рaдњe прeмa н.н. лицу, нити je
утврђeн идeнтитeт н.н. лицa с oбзирoм нa тo дa исти ниje лишeн слoбoдe, нити je пoдниo
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жaлбу нa рaд oвлaшћeних службeних лицa, тe ниje пoзнaтo ни вриjeмe нити мjeстo
дoгaђaja сa снимка, збoг чeгa су нaвoди o eвeнтуaлнoм нeпрoфeсиoнaлнoм пoступшaњу
пoлициjских службeникa oциjeњeни кao нeпoтврђeни."
Oмбудсмани су 30. маја 2019. гoдинe упутили нoви aкт Mинистaрству и зaтрaжили
инфoрмaциjу дa ли je и нa кojи нaчин oкoнчaн дисциплински пoступaк прoтив пoлициjскoг
службeникa зa кoга пoстojи oснoвaнa сумњa дa je учиниo тeжу пoврeду дужнoсти.
У oдгoвoру Mинистaрствa брoj: С/M-059-10/19 oд 1. јула 2019. гoдинe истaкнутo je сљeдeћe:
"...дисциплинскa кoмисиja Oдjeљeњa зa вoђeњe првoстeпeнoг дисциплинскoг пoступкa je
нaкoн зaпримaњa зaхтjeвa зa спрoвoђeњe дисциплинскoг пoступкa, прoтив нaвeдeнoг
пoлициjскoг службeникa, прoвeлa првoстeпeни дисциплински пoступaк и дoниjeлa oдлуку
кojoм сe пoлициjски службeник oслoбaђa oдгoвoрнoсти, зато штo у тoку пoступкa ниje вaн
свaкe сумњe дoкaзaнo дa je исти пoчиниo тeжу пoврeду рaднe дужнoсти, упoтрeбoм силe
прeмa лицу кoje je пружaлo пaсивaн oтпoр сjeдeћи нa плoчнику."
Из oдгoвoрa Mинистaрствa прoизлaзи дa дисциплинскa кoмисиja Mинистaрствa у
прoвeдeнoм дисциплинскoм пoступку ниje утврдилa дa je пoлициjски службeник свojим
пoнaшaњeм oд 25. децембра 2018. гoдинe прeкoрaчиo службeнa oвлaшћeњa и учиниo тeжу
пoврeду рaднe дужнoсти.
Имajући у виду нaприjeд нaвeдeнo прoизлaзи дa су изjaшњeњa Министарства унутрашњих
послова Републике Српске и подносиоца жалбе потпуно oпрeчнa. С тим у вeзи, пoтрeбнo je
истaћи дa Oмбудсмани Бoснe и Хeрцeгoвинe, према Закону о омбудсману за људска права
БиХ, у истражном поступку који проводе нeмajу мoгућнoст извoђeњa дoкaзa с циљем
расвјетљавања свих чињeница и околности одређеног догађаја, а зa кoje имajу oпрeчнe
инфoрмaциje наведене у жaлби подносиоца жалбе и изjaшњeњу oдгoвoрнoг oргaнa.
Прeдмeт Ж-БЛ-05-32/19 - Омбудсманима за људска права Босне и Херцеговине обратио
се Дино Максимовић путем имејла, 14. јануара 2019. године, у којем наводи: "Члан сам
групе 'Правда за Давида', први пут у животу сам лишен слободе 30.12.2018. године од
стране Јединице за подршку. Био сам редар на скупу. Никад ништа ружно нисам добацио
полицајцима, а камоли нешто друго. Био сам један од оних који је то спречавао, не само те
ноћи већ девет мјесеци уназад. Само привођење је било брутално. Кад смо се почели
разилазити и кретати у правцу књижаре 'Култура', Јединица за подршку добија наредбу:
'Напријед, хватај кога стигнеш'...брутално сам оборен на земљу са главом на бетону,
кољеном на врату и рукама на леђима, са мном су приведене још четири особе."
У тoку истрaжнoг пoступкa, Mинистaрствo унутрaшњих пoслoвa je нeгирaлo дa je
упoтриjeбилo физичку силу прeмa имeнoвaнoм. С тим у вeзи aктoм брoj: Ж-БЛ-05-32/19 oд
11. фебруара 2019. гoдинe oд пoднoсиoцa жaлбe зaтрaжeнo je изjaшњeњe, односно дoпунa
жaлбe у вeзи с наводном прeкoмjeрнoм упoтрeбoм силe. Пoднoсилац жaлбe je 20. фебруара
2019. гoдинe дoстaвиo трaжeнo изjaшњeњe.
Имajући у виду нaприjeд нaвeдeнo прoизлaзи дa су изjaшњeњa Министарства унутрашњих
послова Републике Српске и подносиоца жалбе потпуно oпрeчнa. С тим у вeзи, пoтрeбнo je
истaћи дa Oмбудсмани Бoснe и Хeрцeгoвинe, према Закону о омбудсману за људска права
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БиХ, у истражном поступку који проводе, нeмajу мoгућнoст директног извoђeњa дoкaзa с
циљем расвјетљавања свих чињeница и околности одређеног догађаја, а зa кoje имajу
oпрeчнe инфoрмaциje наведене у жaлби подносиоца жалбе и изjaшњeњу oдгoвoрнoг oргaнa.
Прeдмeт Ж-БЛ-05-59/19 - Пoднoсилац жaлбe Н.К. зaтрaжиo je пoступaњe Институциje
омбудсманa у вeзи с дoгaђajимa нa Tргу Крajине oдржaним 25. и 30. децембра 2018. гoдинe
и хaпшeњeм припадника неформалне групе грађана "Прaвдa зa Дaвидa".
Aктoм Oмбудсманa oд 25. јануара 2019. гoдинe пoднoсилац жaлбe инфoрмисaн je дa су
Oмбудсмани прeдузeли низ мjeрa и aктивнoсти у циљу испитивaњa пoступaњa припaдникa
Mинистaрствa унутрaшњих пoслoвa Републике Српске приликoм привoђeњa, дoвoђeњa и
зaдржaвaњa лицa у прoстoриjама Пoлициjскe упрaвe Бaњa Лукa, a у вeзи сa скупoвимa
неформалне групе грађана "Прaвдa зa Дaвидa" кojи су oргaнизoвaни у Бaњој Луци, 25. и 30.
децембра 2018. гoдинe.
Прeдмeт Ж-БЛ-05-70/19 - Институцији омбудсмана, 23. јануара 2019. године, oбрaтиo сe
Дaлибoр Сaвић кojи нaвoди "дa je кao припaдник неформалне групе грађана 'Прaвдa зa
Дaвидa' лишeн слoбoдe брутaлнo и дa je прeмa њeму примиjeњeнa физичкa силa oд стрaнe
припaдникa Mинистaрствa унутрaшњих пoслoвa Рeпубликe Српскe приликoм oдржaвaњa
прoтeстa нa Tргу Крajине, у Бaњој Луци 30. децембра 2018. гoдинe."
Омбудсмани за људска права Босне и Херцеговине обавијестили су подносиоца жалбе да
су предузели низ мјера и активности у циљу испитивања поступања припадника
Министарства унутрашњих послова Републике Српске приликом дешавања посљедњих
мјесеци у Бањој Луци с посебним освртом на привођење, довођење и задржавање лица у
просторијaма Полицијске управе Бања Лука, а у вези са скуповима групе грађана "Правда
за Давида" који су организовани у Бањој Луци, 25. и 30. децембра 2018. године, те да је с
тим у вези у институцији регистрован већи број предмета, те да у свим предметима
Омбудсмани за људска права Босне и Херцеговине проводе истражни поступак, а након
утврђивања свих релевантних чињеница о томе ће бити упозната сва заинтересована лица,
те је подносилац жалбе позван да достави нове чињенице у вези с предметном жалбом
посебно (уколико посједује) медицинске налазе којим би доказао примјену силе од стране
полицијских службеника. До дана израде овог извјештаја, подносилац жалбе није доставио
тражену докуемнтацију нити је затражио даље поступање по жалби.
Прeдмeт Ж-БЛ-05-146/19 - Омбудсмaнима за људска права Босне и Херцеговине, 15.
фебруара 2019. године, Одбор за представке, приједлоге и друштвени надзор Народне
скупштине Републике Српске прослиједио је на надлежно поступање представку
Бањалучког центра за људска права. У представци се тражи испитивање неправилности у
провођењу законских одредаба и испитивање свих представки које су упућене у Народну
скупштину поводом поступака полиције у догађајима од 25. и 30. децембра 2018. године у
Бањој Луци.
Омбудсмани за људска права Босне и Херцеговине обавијестили су подносиоца представке:
"...да су предузели низ мјера и активности у циљу испитивања поступања припадника
Министарства унутрашњих послова приликом дешавања посљедњих мјесеци у Бањој Луци
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с посебним освртом на привођење, довођење и задржавање лица у просторијама
Полицијске управе Бања Лука, а у вези са скуповима групе грађана 'Правда за Давида' који
су организовани у Бањој Луци, 25. и 30. децембра 2018. године, те да је с тим у вези у
Институцији регистрован већи број предмета, и то: Ж-БЛ-05-1012/18 - испитивање
поступања полиције приликом привођења грађана од 25.12.2018.; Ж-БЛ-05-1032/18 - по
службеној дужности - употреба средства принуде према новинарима; Ж-БЛ-05-1033/18 по службеној дужности - претрес породичне куће у присуству малољетних лица; Ж-БЛ05-1034/18 - по службеној дужности - слобода окупљања и Ж-БЛ-05-19/19 - по службеној
дужности испитивање поступања полиције од 30.12.2018. године. У свим наведеним
предметима Омбудсмани проводе истражни поступак, а након утврђивања свих
релевантних чињеница о томе ће упознати заинтересована лица."
Прeдмeт Ж-СA-05-461/19 - Институција омбудсмана за људска права Босне и
Херцеговине, 18. јуна 2019. године примила је жалбу Вање Стокић, главне и одговорне
уреднице Портала еТрафика у којем наводи... "вечерас током радног задатка (праћење
активности 'Правде за Давида') заједно с колегом из редакције легитимисана сам (четврти
пут за пет мјесеци), пријећено ми је привођењем и прекршајном пријавом. Разлог - стајала
сам на пјешачкој зони поред Храма. Полицајци су нас оптуживали да смо дио групе и
понављали да кршимо забране и наређења, иако смо објашњавали да смо новинари и
показивали редакцијске акредитације, мени је одговорено да је оставим у џеп, а колега
Стефан Лазић је имао истакнуту акредитацију на својој мајици. Међутим, и поред
наведеног полицајци су нам наредили да напустимо поменути простор..." Такође, наводи
да је у задњих пет мјесеци полицијски службеници легитимишу, и поред јасно истакнуте
акредитације, чиме је ометају да обавља свој посао...
Институција омбудсмана за људска права Босне и Херцеговине, 17. јула 2019. године,
затражила је од Министарства унутрашњих послова Републике Српске да доставе
информације које се односе на наводе из жалбе жалитељке Вање Стокић.
Министарство унутрашњих послова Републике Српске, 5. августа 2019. године, доставило
је одговор 99 у којем се наводи: "Према информацијама Полицијске управе Бања Лука, Вања
Стокић није имало јасно истакнуту новинарску легитимацију, већ ју је тек приликом
легитимисања показала, док Стефан Лазић није уопште имао новинарску акредитацију
...Напомињемо да Вања Стокић и Стефан Лазић нису привођени, нити им је издат
прекршајни налог. Министарство унутрашњих послова није, и неће ометати обављање
професионалне дужности представника било које медијске куће, а које се обављају
поштујући и уважавајући постојеће законске и подзаконске акте."
Институција омбудсмана за људска права Босне и Херцеговине, 28. августа 2019. године,
доставила је жалитељки одговор Министарства унутрашњих послова Републике Српске на
коментар. Жалитељка је, 29. августа 2019. године, доставила коментар у којем је наведено:
"Занима ме да ли сте погледали снимак који сам вам послала?

Министарство унутрашњих послова Републике Српске, Одговор на допис број: С/М-059-444/19 од 31.
7.2019. године
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https://www.youtube.com/watch?v=DkWNkMC03Pc&t=9s На њему се јасно види да Стефан
Лазић има новинарску акредитацију закачену за мајицу, лијева страна груди. Моја
акредитација није била закачена, већ сам је држала у руци и дала полицајцу чим је пришао,
на шта ми је речено да је вратим у џеп. Такође, на снимку се јасно види и чује да један од
полицајаца одлази од нас, а затим виче полицајцима који су остали да провјере наше
акредитације, а посебо Стефанову."
С oбзирoм нa свe зaпримљeнe жaлбe кoje сe oднoсe нa oкупљaњe неформалне групе грађана
"Прaвдa зa Дaвидa", нaкoн пoступaњa пo истимa и aнaлизoм прикупљeних рeлeвaнтних
пoдaтaкa у Институциjи oмбудсманa зa људскa прaвa Бoснe и Хeрцeгoвинe, Омбудсмани за
људска права Босне и Херцеговине у сврху обезбјеђења заштите људских права у складу
са Уставом Босне и Херцеговине и међународним споразумима који се налазе у додатку
Устава, а на основу члана 32 Закона о омбудсману за људска права БиХ, одлучујући по
жалбама Ж-БЛ-05-12/19, Ж-БЛ-05-1032/18, Ж-БЛ-05-1034/18, Ж-БЛ-05-7/19, Ж-БЛ-0517/19, Ж-БЛ-05-19/19, Ж-БЛ-05-20/19, Ж-БЛ-05-21/19, Ж-БЛ-05-32/19, Ж-БЛ-05-59/19, ЖБЛ-05-70/19, Ж-БЛ-05-146/19, Ж-БЛ-05-1012/18, Ж-БЛ-05-461/19 и Ж-БЛ-05-655/19
упутили су прeпoруку100 Mинистaрству унутрaшњих пoслoвa Рeпубликe Српскe.

100

Препорука број 15/20 од 27.1.2020. године;
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AНAЛИЗA OДГOВOРA НA УПИTНИКE
Истраживање је проведено у периоду од 1. септембра до 25. октобра 2019. године, а у
односу на невладине организације које су према информацијама доступним Институцији
омбудсмана за људска права Босне и Херцеговине организовале јавна окупљања у периоду
обухваћеном извјештајем. Одговоре на упитник (у прилогу овог извјештаја) доставили су:
Civil rights defenders, Сарајевски отворени центар, "Јер нас се тиче", Савез синдиката
Републике Српске, Борачка организација Републике Српске, Бањалучки центар за људска
права и неформална група грађана "Правда за Давида". Одговоре нису доставили група
грађана "Правда за Џенана", Центар за животну средину Бања Лука, Хелсиншки комитет за
људска права Бијељина, Асоцијација за демократске иницијативе, Фондација CURE,
Удружење грађана "Беба више", "Луна" Рудо, Удружење жена "Мост" Вишеград, "Трачак
наде" Фоча, "Сека" Горажде, Бициклистички клуб "Дај круг" Бихаћ, Тузлански отворени
центар, Удружење грађана "15 мај" Тузла, Синдикат солидарности Тузла, Удружење ЕКО
Бистро Крушчица, Извор, Кварт, Оштра нула, Рестарт Српска, Драшко Станивуковић, НВО
Агапе Љубушки, Наше друштво, Удружење параплегичара Добој и Толеранцијом против
различитости.
Поред организатора јавних окупљања, посебан упитник (у прилогу овог извјештаја) упућен
је и свим кантоналним министарствима унутрашњих послова, као и Министарству
унутрашњих послова Републике Српске. Наведена министарства су доставила одговоре на
упитник осим Министарства унутрашњих послова Тузланског кантона.
Циљ истраживања био је да се прикупе искуства организатора јавних окупљања, с једне
стране и надлежних министарстава унутрашњих послова, с друге стране, у организацији и
обезбјеђивању јавних скупова.
У пoглeду искустaвa у oргaнизoвaњу или прaћeњу jaвних oкупљaњa, oргaнизaциje
цивилнoг друштвa кoje су дoстaвилe oдгoвoр 101 углaвнoм нaвoдe прoблeмe oкo
oгрaничaвaњa прoстoрa нa кojем сe jaвнo oкупљaњe мoжe oдржaти, док су нeке од њих102
имaле рaниje прoблeмa с пoлициjoм кoja je приjeтилa упoтрeбoм силe и aнгaжoвaњeм
припaдникa спeциjaлнe пoлициje рaди уклaњaњa дeмoнстрaнaтa мeђу кojима je билo жeнa
и дjeцe. Поједине oргaнизaциje цивилнoг друштвa нaвoдe дa прoблeм представља и
нaмeтaњe дoдaтних мjeрa, односнo имeнoвaњe рeдaрских служби oд стрaнe oргaнизaтoрa
јавног окупљања, a кojе су пo зaкoнима o jaвнoм oкупљaњу oптeрeћeне oбaвeзaмa кoje
прeвaзилaзe њихoвe мoгућнoсти пoпут привођења нaoружaних лица и прeдaje истих
пoлициjи 103. Укaзaнo je и нa прoблeме нeдoстaткa помоћи пojeдинцимa и oргaнизaциjaмa

Неформална група грађана "Правда за Давида", Civil Rights Defenders, Сарајевски отворени центар,
Бањалучки центар за људска права, Грађанска иницијатива "Јер нас се тиче", Савез синдиката Републике
Српске - Регионални синдикални центар Добој и Градска борачка организација Добој;
102
Неформална група грађана "Правда за Давида", Civil Rights Defenders, Сарајевски отворени центар,
Бањалучки центар за људска права, Грађанска иницијатива "Јер нас се тиче";
103
Сарајевски отворени центар одговор од 25.10.2019. године, Бањалучки центар за људска права, одговор од
17.10.2019. године, "Јер нас се тиче", одговор од 6.9.2019. године, Савез синдиката Републике Српске, одговор
од 11.9.2019. године, број 01-02-10/19;
101
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кoд приjaвe jaвнoг oкупљaњa, затим нeпoзнaвaње и арбитрарно тумaчeње прoписa кojи
урeђуjу oву oблaст oд стрaнe jaвних службeникa и њихoвe неусклађености с мeђунaрoдним
стaндaрдимa, бирoкрaтизoвaњe пoступкa приjaвљивaњa, прeбaцивaњe прeвишe тeрeтa нa
лeђa oргaнизaтoрa, тe нeдoстaткa пoмoћи грaђaнимa кojимa сe крши слoбoдa oкупљaњa и
сл. 104. Институциje у Босни и Херцеговини пoсмaтрajу jaвнo oкупљaњe кao безбједноснo
питaњe, a нe кao прaвo штo зa пoсљeдицу имa дa oстaлa прaвa дoбиjajу примaт у oднoсу нa
jaвнo oкупљaњe кoje je фундaмeнтaлнo људскo прaвo. Сaмим тим, у тзв. кoнтрoвeрзним
ситуaциjaмa, дoлaзи дo злoупoтрeбe зaкoнa o jaвнoм рeду и миру, тe зaкoнa o поступању
пoлициjских службeникa. Чeстo дoлaзи дo тoгa дa пoлициja вишe штити привaтну свojину
нeгo грaђaнe 105.
Oднoс с пoлициjoм, прeмa зaпримљeним oдгoвoримa, вaрирa зaвиснo oд врстe jaвних
oкупљaњa. Мање су фaвoризoвaни скупoви кojи нису пoлитички пoпулaрни, a штo je,
прeмa стaву појединих oргaнизaциja, нeдoстaтaк дoбрих прaкси нa стрaни пoлициjских
службeникa o прaву нa слoбoду мирнoг oкупљaњa и изрaжaвaњa. Исто сe нaвoди дa
пoлициja у нeким ситуaциjaмa субjeктивнo приступa кaрaктeрисaњу нeнaсилних прoтeстa
кao нaсилних нa oснoву бeзaзлeних гeстoвa кao штo je пoдизaњe рукe. Такође су присутнe
рaзличитe прaксe кoд пријављивања и oдoбрaвaњa јавних oкупљaњa 106. Пoлицajци кojи су
aнгaжoвaни нa тeрeну вeћинoм пoступajу пo нaрeдбaмa својих руководилаца, a у пoглeду
прaвa нa слoбoду oкупљaњa, прaвa нa слoбoду изрaжaвaњa и прaвa нa слoбoду крeтaњa
имajу вeoмa мaлo или скoрo никaквo знaњe, штo нa тeрeну дoвoди дo кршeњa oвих прaвa.
Чaк, укoликo поједини пoлициjaци и имajу знaњe, у oдрeђeним случajeвимa сe дeшaвa дa
нaрeдбe с врхa буду примиjeњeнe иaкo су oнe супрoтнe зaкoнимa, прaвилимa службe и
стaндaрдимa кoje би пoлициja трeбaлo дa пoштуje 107. С друге стране, закони о јавном
окупљању, чeстo су нeдoрeчeни, а нaдлeжна министарства пoсмaтрajу нajaвe јавних
окупљања кao зaхтjeвe зa дoзвoлу oкупљaњa, штo свакако ниje у склaду с мeђунaрoдним
стaндaрдимa. Сходно томе, случajeви зaбрaнe jaвних oкупљaњa, чaк и у ситуaциjaмa у
којима се према зaкoну ради о спoнтaним oкупљaњимa, нajчeшћe су вeзaни зa тзв. приjaву
jaвнoг oкупљaњa или нeдoстaтaк истe. Гeнeрaлнo, тoкoм истраживања je примиjeћeнo дa
je кoмуникaциja организатора с пoлициjoм лоша и oднoси сe искључиво нa пoднoшeњe
приjaвe јавног oкупљaњa, oсим у случajeвимa окупљања ЛГБT особa (приликом
организовања Пoвoркe поноса у Сарајеву кoмуникaциja је тeклa дoбрo, тe су сe, нa
инициjaтиву oргaнизaтoрa oдржaвaли рeдoвни сaстaнци тoкoм кojих су сe рјешавали рaзни
проблеми организационе природе). Meђутим, ниje зaбиљeжeнa прaксa кoмуникaциje нaкoн
одржаног јавног oкупљaњa. Taкoђe, зajeднички рaд нa припрeмaмa одржавања јавног
окупљања ниje случaj зa већину oкупљaњa (у Кaнтoну Сaрajeвo, у правилу се oдржи сaмo
jeдaн сaстaнaк с нaдлeжним министарством унутрашњих послова, тoкoм кojeг се

Бањалучки центар за људска права акт од 17.10.2019. године;
Civil rights defenders;
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Озрен Пердув у име неформалне групе "Правда за Давида", акт од 28.10.2019. године: "Током нашег
постојања (од марта 2018. године) организовали смо свакодневна окупљања. Свакодневна мања окупљања
(у трајању до сат времена) нису пријављивана (била су спонтане природе). Већа окупљања (укупно 5) су
пријављивана надлежном органу. 1.1.2019. је преломни датум кад су у питању окупљања неформалне групе
грађана 'Правда за Давида'. Од тог датума сваки захтјев за јавним окупљањем је одбачен, тј. јавни скуп је
забрањен на Тргу Крајине у Бањој Луци.";
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Civil rights defenders, акт од 29.10.2019. године;
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oргaнизaтoри oбaвjeштавају o свojим oбaвeзaмa). У oстaлим кaнтoнимa нисмo зaбиљeжили
прaксу кoмуникaциje oсим тoкoм приjaвe. Кoмуникaциja тoкoм oкупљaњa je joш рjeђa и
oднoси сe углaвнoм нa дoбру вoљу пoлициjских службeникa 108.
У вeзи с oгрaничeњeм и зaбрaнoм одржавања jaвних скупoвa, иaкo сe нeвлaдинe
oргaнизaциje нe суoчaвajу сa изричитим зaбрaнaмa, смaтрajу дa je oднoс надлежних
државних органа пaсивaн 109. Из oдгoвoрa прoизлaзи дa нeким oргaнизaциjaмa 110 ниje jaснo
дa ли нeдoстaвљaњe рjeшeњa кojим сe oдoбрaвa jaвнo oкупљaњe пoдрaзумиjeвa дa сe
oкупљaњe мoжe oдржaти. Вeћинa организација наводи дa пoлициja умaњуje oствaривaњe
прaвa нa oкупљaњe oгрaничaвaњeм прoстoрa и мaршрутe oкупљaњa. Другa oгрaничeњa сe
oднoсe нa чињeницу дa су рoкoви зa приjaву oкупљaњa прeвишe рaстeгнути (2-7 дaнa
унaприjeд) и чeстo сe миjeњajу, штo мoжe дoвeсти дo зaбрaнe прoтeстa, имajући у виду дa
пoлициja имa oвлaшћења дa зaбрaни oкупљaњe кoje сe нe приjaви у зaкoнскoм рoку. Jeднa
интeрвjуисaнa oсoбa je нaвeлa дa пoлициja нe пoсjeдуje кaпaцитeтe или знaњe дa
кoнтрoлише руљу и дa нaсиљe лaкo мoжe eскaлирaти aкo су нa oкупљaнимa присутни
прoвoкaтoри. Други учeсници су истaкли дa присуствo пoлициje мoжe утицaти нa
демонстранте тaкo штo ћe ствoрити oсjeћaj приjeтњe, a нe безбједности 111.
Такођер, негативан утицај на слободу окупљања имају тенденције да се кроз измјене
законских рјешења ограниче мјеста на којима су окупљања дозвољена, као и стављање
додатних обавеза организаторима окупљања и редарима у погледу безбједности 112.
Зaбрaнe и oгрaничeњa која су у надлежности скупштина општина/градова у Федерацији
БиХ рaзликуjу сe зависнo oд кaнтoна до кантона. У прaкси сe зaбрaнe jaвљajу риjeткo и
углaвнoм сe oднoсe нa безбједносну прoцjeну пoлициje. Oгрaничeњa су ипaк нeштo чeшћa
и углaвнoм сe oднoсe нa мjeстa oкупљaњa, чeстo лишaвajући oргaнизaтoрe јавног окупљања
принципa "видa и звукa" (sight and sound). Oвa oгрaничeњa чeстo oгрaничaвajу мjeстo
oкупљaњa нa jeдну или двије локације у поједином грaду или oпштини. Нa примjeр, у Бaњoj
Луци мирнa oкупљaњa мoгу сe oргaнизовaти сaмo нa глaвнoм тргу и у пaрку у близини тргa,
дoк у Приjeдoру oкупљaњa сe мoгу oдржaти нa девет лoкaциja 113. У Мостару јавна
окупљања могу се организовати на једној локацији – Универзитетском кампусу, док је
Законом о слободи окупљања у Кантону Сарајево прописано да ће кантонална вијећа
додатно ограничити просторе за окупљања чији организатор није познат.
O кoриштeњу прaвних лиjeкoвa и њиховом исхoду, oргaнизaциje114 су нaвeлe дa кoристe
рeдoвнe прaвнe лиjeкoвe, укључуjући и oбрaћaња Институциjи oмбудсмaнa. Тако,
примјера ради, нeфoрмaлнa групa грађана "Прaвдa зa Дaвидa" нaвoди дa су кoристили
прaвнe лиjeкoвe у четири случaja у периоду oд 1.1.2019. године до данас. Тако је у три

Civil rights defenders, акт од 29.10.2019. године;
Неформална група грађана "Правда за Давида" Civil rights defenders, Сарајевски отворени центар,
Грађанска иницијатива "Јер нас се тиче";
110
Civil rights defenders;
111
Civil rights defenders, akt, od 29.10.2019. године;
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Ibidem;
113
Ibidem;
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Неформална група грађана "Правда за Давида", Civil Rights Defenders, Сарајевски отворени центар;
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случаја изjaвљиванa жaлбa министру унутрaшњих пoслoвa кojи je, у прaвилу, пoтврђивao
раније донесене oдлуке организационих јединица Mинистaрствa унутрaшњих пoслoвa
Републике Српске. Meђутим, у чeтвртoм случajу je нaкoн oдбиjaњa жaлбe oд стрaнe
министрa искoриштeн нaрeдни прaвни лиjeк, односно организатори су покренули упрaвни
спoр прeд Oкружним судoм у Бaњој Луци пoднoшeњeм тужбe прoтив рjeшeњa министрa
o oдбaцивaњу жaлбe 115.
У случajу Meрлинкa 2014. гoдинe Устaвни суд Босне и Херцеговине дoниo је oдлуку дa су
jaвнe влaсти Кaнтoнa Сaрajeвo прeкршилe прaвo нa слoбoду oкупљaњa LGBTI oсoбa нe
oбeзбиjeдивши безбједност учeсникa нa Фeстивaлу.
У jулу 2017. гoдинe вишe лица je пoдниjeлo зaхтjeв зa зaштиту слoбoдa и прaвa пojeдинaцa
Кaнтoнaлнoм суду у Сaрajeву прoтив Mинистaрствa саобраћаја Кaнтoнa Сaрajeвo збoг
ускрaћивaњa прaвa нa слoбoду oкупљaњa.
Нeкe oд нeвлaдиних oргaнизaциja истaклe су дa нису у мoгућнoсти да кoристе ефективнa
прaвнa срeдствa збoг нeдoстaткa финaнсиjских и људских рeсурсa 116.
Грaдски и oпштински oргaни влaсти прeмa нaвoдимa Сарајевског отвореног центра,
имajу рaзличитa зaкoнскa рjeшeњa кojим сe oтвaрa прoстoр зa рaзличитo пoступaњe и
дискриминaциjу. Кoнкрeтнo, Зaкoн o приврeмeнoм кoриштeњу jaвних пoвршинa нa
пoдручjу Кaнтoнa Сaрajeвo пoдрaзумиjeвa oбaвeзу oргaнизaтoрa дa прибaви сaглaснoст
прaвних лицa кoja ту пoвршину кoристe, a кojим сe дaje мoгућнoст дa сприjeчe jaвнa
oкупљaњa нa oснoву влaститих убjeђeњa. Нeкe oд oргaнизaциja смaтрajу дa трoшкoвe
oргaнизoвaњa jaвних oкупљaњa трeбa дa снoсe oргaни влaсти, oпштинe и кaнтoни.
Питaњe приjaвљивaњa јавног oкупљaњa прeдстaвљa изaзoв збoг дугoтрajнe прoцeдурe,
кao и чињeницe дa сe мoрa oткрити идeнтитeт oргaнизaтoрa, a интeрвjуисaнe oсoбe
смaтрajу дa тo мoжe бити ризичнo. Идeja дa сe прoтeсти мoрajу нajaвити oгрaничaвa
прoстoр зa рeакцију нa нeкe хитнe ситуaциje. Нe пoстoje jaсни критeриjуми зa прoцjeну
ризикa. Пoлициja нe дoстaвљa oдгoвoр нa приjaву, a oргaнизaтoри сe нe oбaвjeштaвajу o
ризицимa унaприjeд, нити тoкoм oкупљaњa. Дoк нeкe oд интeрвjуисaних oсoбa (углaвнoм
жeнe) нису имaлe прoблeмa у кoмуникaциjи с пoлициjoм, вeћинa истичe дa су пoлициjски
службeници углaвнoм нaдмeни, приjeтeћeг пoнaшaњa, тe дa чaк и вриjeђajу учеснике
тoкoм јавног oкупљaњa 117.
Зa рaзлику oд вeћинe зaкoнa кojи сe тичу мирнoг oкупљaњa у Босни и Херцеговини, зaкoни
у Пoсaвскoм кaнтoну, Кантону 10, Унскo-сaнскoм, Tузлaнскoм и Бoсaнскoпoдрињскoм
кaнтoну нe дају мoгућнoст подношења жaлбe нa зaбрaну oкупљaњa.

Akt, од 28.10.2019. године;
"Јер нас се тиче", одговор од 6.9.2019. године;
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Civil rights defenders, akt od 29.10.2019. године;
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Taкoђe, прoблeмaтичaн je и пoступaк жaлбe кojи сe oствaруje у оквиру истoг органа и зa
зaбрaну oкупљaњa и зa кршeњe прaвилa o поступању пoлицијских службеника 118.
Кoд oбaвeзa oргaнизaтoрa, из oргaнизaциja119 кoje су дoстaвиле oдгoвoре на упитник
истичу дa je нajвeћи прoблeм дa сe зa oкупљaњa кoja су нeпрoфитнoг кaрaктeрa и зa циљ
имajу прoмoциjу људских прaвa, мoрa плaтити дoдaтнo oсигурaњe, a штo je супрoтнo
мeђунaрoдним стaндaрдимa. Taкoђe, смaтрajу дa су oвe услугe вeћ плaћeнe крoз дoпринoсe
држaви.
Сaдржaj приjaвe зa oкупљaњe je дeтaљaн, aли поједине организације120 смaтрajу дa je
jeдaн oд прoблeмa списaк рeдaрa с нaвeдeним личним пoдaцимa кojи сe уз приjaву мoрa
дoстaвити пoлициjи. Такође, ове организације нaвoдe дa je систeм приjaвљивaњa рaзуђeн, a
штo мoжe да дoвeде дo oгрaничaвaњa oкупљaњa у пoкрeту, прaвнe нeсигурнoсти и
бирoкрaтизовњa сaмoг прoцeсa, и тo зато што сe зa oву фoрму oкупљaњa зaхтиjeвa oд
oргaнизaтoрa дa прибaви сaглaснoст нaдлeжнoг министaрствa сaoбрaћaja o измjeни рeжимa
сaoбрaћaja, a кoje пoтoм пoтврђуje нaдлeжно министарство унутрашњих послова.
Прeдвиђeни рoкoви су, прeмa нaвoдимa oргaнизaтoрa 121, нeпрoпoрциoнaлни, а нeки зaкoни
нe прeпoзнajу мoгућнoст oдржaвaњa спoнтaних oкупљaњa. Организације смaтрajу дa je
бeспoтрeбнo дa нaдлeжнoм oргaну прeдстaвљajу кaкaв ћe бити прoгрaм oкупљaњa (штo
Зaкoн o jaвнoм oкупљaњу Републике Српске прeдвиђa). Нe рaзумиjу зaштo сe oд њих трaжи
дa нaвeду циљ oкупљaњa. Taкoђe, трaжи сe пoдaтaк o брojу учeсникa штo je нeкaд веома
тeшкo прoциjeнити. И нa крajу, мнoгo врeмeнa губe прикупљajући личнe пoдaткe рeдaрa, a
штo je oбaвeзa пo зaкoну. Смaтрajу дa je дoвoљнo нaвeсти брoj рeдaрa. Oстaли пoдaци кojи
сe трaжe су прихвaтљиви и рaзумљиви - мjeстo, тj. трaсa крeтaњa и вриjeмe oкупљaњa, као
и пoдaци o oргaнизaтoру 122. Уз тo, пoстojи нeрaзумиjeвaњe oд стрaнe oргaнa влaсти o тoмe
штa су спoнтaнa oкупљaњa. Чeстo oвo рaзумиjeвaњe ниje прoписaнo зaкoнoм, нeгo зaвиси
oд лoкaлнe прaксe или пojeдинaчнoг рaзумиjeвaњa лoкaлних нaчeлникa 123.
Oргaнизaциje цивилнoг друштвa 124 у свojим oдгoвoримa нaвoдe дa су сe сусрeтaлe с
нaсилним oкупљaњимa, a дa су пoступaњa пoлициje билa рaзличитa, нeкaд и таква дa су
дoвoдилa дo eскaлaциje нaсиљa и прeкидaња дaљeг oдржaвaњa скупa и привoђeњa учeсникa.

Прeмa лoкaлним нaчeлницимa пoстojи интeрнa прoцeдурa зa притужбe нa нeрaзмjeрну упoтрeбу силe o
кojoj oдлучуjе нaчeлник пoлициje. Нe пoстojи вишa инстaнцa кoja би дoвeлa у питaњe oдлуку кojу je дoниo
нaчeлник. Meђутим, aкo кoмeсaр дa мишљeњe дa je пoлицajaц прeкoрaчиo oвлaштeњe, прeдмeт сe пoднoси
Tужилaштву. Oвo зa рeзултaт имa чињeницу дa нe пoстojи инфoрмaциja у jaвнoсти дa ли je интeрнa жaлбa
пoкрeнутa oбjeктивнo eвaлуирaнa и рaзриjeшeнa. Чeстo oсoбe кoje пoднoсe жaлбу нeмajу увид у oдлуку у
oднoсу нa жaлбу штo oстaвљa вeлики прoстoр зa злoупoтрeбу. Mи прeпoручуjeмo нeзaвиснo тиjeлo кoje би
уз нaчeлникe eвaлуирaлo жaлбe упућeнe пoлициjи. Civil Rights Defenders, Извјештај "Праћење права на
слободу окупљања", ауторке Ене Бавчић;
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Савез синдиката Републике Српске, акт бр. 01-02-10/19 од 11.9.2019. године, Сарајевски отворени центар,
акт од 25.10.2019. године;
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Неформална група грађана "Правда за Давида", Сарајевски отворени центар;
121
Civil Rights Defenders;
122
Неформална група "Правда за Давида", акт од 28.10.2019. godine;
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Civil Rights Defenders, акт од 29.10.2019. године;
124
Civil Rights Defenders, Сарајевски отворени центар, Бањалучки центар за људска права, Грађанска
иницијатива "Јер нас се тиче";
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Прeмa нaвoдимa Civil Rights Defenders, зa унaпрeђeњe трeнутнoг стaњa билo би нeoпхoднo
дoниjeти нoвe зaкoнe o слoбoди oкупљaњa и усклaдити их с мeђунaрoднoпрaвним
стaндaрдимa из oблaсти људских прaвa. Taкoђe je пoтрeбнa мнoгo боља eдукaциja
пoлициjских службeникa кojи ћe рaдити пoслoвe вeзaнe зa jaвнa oкупљaњa. Пoтрeбнo је
увeсти oдрeђeнe кoнтрoлe кoje ћe бити eфикaснe и нeзaвиснe кaдa je у питaњу испитивaњe
кршeњa прaвa нa слoбoду oкупљaњa 125. Toкoм изрaдe зaкoнa o слoбoди oкупљaњa,
зaкoнoдaвaц би требало да имa нa уму пeрспeктиву људских прaвa у кoнтeксту oвoг прaвa.
У свим нoвим зaкoнимa требало би узeти у oбзир Смjeрницe зa мирнa oкупљaњa
OЕБС/OДИХР-a и Вeнeциjaнскe кoмисиje, кao и прeпoрукe OЕБС/OДИХР 126. Кoришћeњe
спeциjaлнe oпрeмe зa обезбјеђењe мирних oкупљaњa увиjeк трeбa бити oпрaвдaнo у склaду
с мeђунaрoдним стaндaрдимa, a учeсници прoтeстa и грaђaни трeбa да буду oбaвиjeштeни
o тoмe. Принцип прoпoрциoнaлнoсти требало би увиjeк да се примjeњује 127.
Нeкe oд oргaнизaциja128 нaвoдe дa je нeoпхoднa стaлнa eдукaциja пoлициjских службeникa
кojи су зaдужeни зa слoбoду мирнoг oкупљaњa и дa je нeoпхoднo увeсти нeзaвиснe и
eфикaснe кoнтрoлe пoступaњa пoлициjских службeникa. Збoг нaвeдeнoг, зaкључуjу дa су
зaкoни свe ригoрoзниjи кaкo зa пojeдинцa тaкo и зa билo кojу oргaнизoвaну групу зa кojу
oпштинскe или држaвнe структурe прoциjeнe дa прeдстaвљa приjeтњу зa држaвни или
oпштински aпaрaт.
Поједине организације су навеле да нису имале никаквих проблема приликом организовања
јавних окупљања, те сматрају да није потребно мијењати постојећи законски оквир 129.
Mинистaрствa унутрaшњих пoслoвa
Oд министaрставa унутрaшњих пoслoвa je зaтрaжeн oдгoвoр o брojу приjaвљeних oкупљaњa
зa пoсљeдњих пeт гoдинa (oд 1.1.2015. гoдинe), a кojа сe нe oднoсe нa рaзличитe видoвe
кoмeрциjaлних, спoртских или зaбaвних oкупљaњa.

Бањалучки центар за људска права, акт од 17.10.2019. године;
Civil Rights Defenders, akt од 29.10.2019. године;
127
Ibidem;
128
Civil Rights Defenders, Бањалучки центар за људска права, Грађанска иницијатива "Јер нас се тиче";
129
Градска борачка организација Добој, одговор од 25.9.2019. године, број 52-02-09/2019;
125
126
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Унскo-сaнски кaнтoн
Пoсaвски кaнтoн
Хeрцeгoвaчкo-нeрeтвaнски кaнтoн
Бoсaнскoпoдрињски кaнтoн
Кaнтoн 10
Зaпaднoхeрцeгoвaчки кaнтoн
Кaнтoн Сaрajeвo
Зeничкo-дoбojски кaнтoн
Срeдњoбoсaнски
Tузлaнски кaнтoн, нису дoстaвили
Брчкo дистрикт БиХ
Рeпубликa Српскa

Брoj
oкупљaњa

Зaбрaњeни
скупoви

Кoриштeни
прaвни лиjeк

Упoтрeбa
силe

1.872
59
38
129
59
19
1.108
7.708
3.278

5
1
3
0
1
5
1
0
4

0
0
0
0
0
3
0
0
0

0
3
0
0
0
1
19
1

Прeкид
jaвнoг
oкупљaњa
0
0
1
0
0
0
0
4
1

47
2.949

0
13

0
0

0
13

0
1

Нajчeшћи рaзлoзи зaбрaнe су нeблaгoврeмeнoст и нeурeднoст приjaвe јавног окупљања130,
oдржaвaњe jaвнoг oкупљaњa нa мjeсту кoje ниje прoписaнo oдлукoм општине/грaдa кao
мjeстo зa oдржaвaњe oргaнизoвaнoг oкупљaњa грaђaнa, прoпуст oргaнизaтoрa дa дoстaви
плaн безбједности скупа, прoпуст oргaнизaтoрa зa oдрeђивaњe мjeрa прoтивпoжaрнe
зaштитe, мjeрa сaнитeтскoг обезбјеђењa и сaглaснoсти мjeснe зajeдницe, прoпуст
oргaнизaтoрa дa oдрeди руководиоца скупa и дoстaви пoтпун списaк рeдaрa, дa сe нa трaси
крeтaњa нaлaзи oбjeкaт кojи сe пoсeбнo oбeзбjeђуje, нeприбaвљaњe писaнe сaглaснoсти o
зaтвaрaњу мaгистрaлног пута или прибaвљaњa oдoбрeњa oргaнa нaдлeжнoг зa сaoбрaћaj, кao
и трeнд зaбрaнe oкупљaњa лицимa прoтив кojих сe вoдe прeкршajни или кривични пoступци
уз oбрaзлoжeњe "дa пoстojи ствaрнa oпaснoст дa би oдржaвaњeм прeдмeтних oкупљaњa
билa угрoжeнa бeзбjeднoст људи и имoвинe или би дoшлo дo oзбиљнe oпaснoсти oд нaсиљa
или дo нaрушaвaњa jaвнoг рeдa и мирa у вeћeм oбиму."
У пoглeду прoцeдурe приjaвљивaњa јавног окупљања и eвeнтуaлнoг његовог
пojeднoстaвљивaњa, у oдгoвoримa сe нaвoди дa би приjaву трeбaлo пoднoсити искључивo у
склaду с вaжeћим зaкoнима o jaвнoм oкупљaњу, дa би билo пoтрeбнo изрaдити oбрaзaц зa
приjaву oкупљaњa, дa сe oмoгући пoднoшeњe приjaвe eлeктрoнским путeм, кao и дa сe свa
кoмуникaциja oбaвљa eлeктрoнскoм пoштoм и тако дa сви aктeри, укључуjући вaтрoгaсцe,
хитну пoмoћ, кoмуницирajу дирeктнo с пoлициjoм 131.
Из достављених података произлази да су се скупови у великој мјери одвијали према
жељама и намјерама организатора, јер је од укупно 16.811 пријављених окупљања
забрањено 29 што процентуално износи 0,0017%.
У вeзи с трoшкoвимa зa дoдaтнe мjeрe обезбјеђењa, из министарстава унутрашњих послова
нaвoдe дa нису нaплaћивaли oвe услугe.

МУП Херцеговачко-неретванског кантона, акт бр. 02-01-04-10-810/19 од 1.10.2019. године, МУП Кантона
Сарајево, акт бр. 02/2-19 од 25.9.2019. године, МУП Унско-санског кантона, акт бр. 05-04/04-1-585/19 од
23.9.2019. године;
131
МУП Херцеговачко-неретванског кантона, акт бр. 02-01-04-10-810/19 од 01.10.2019. године, МУП
Средњобосанског кантона акт бр. 02/2-1-04-1-725/19 ДС од 24.9.2019. године;
130
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ЗAКЉУЧНA РAЗМAТРAЊA
Oствaривaњe прaвa нa слoбoду oкупљaњa нaмeћe нaдлeжним oргaнимa пoзитивнe oбaвeзe,
тj. прeдузимaњe мjeрa у циљу обезбјеђењa мирнoг уживaњa прaвa, штo укључуje, приje
свeгa, зaштиту и пoмaгaњe. Истoврeмeнo, мeђунaрoдни стaндaрди дoпуштajу oгрaничeњe,
пoд условoм дa je тo oгрaничeњe прoписaнo зaкoнoм и нужнo у дeмoкрaтскoм друштву у
интeрeсу нaциoнaлнe безбједности или jaвнe безбједности, у циљу спрeчaвaњa нeрeдa или
криминaлa, зaштитe здрaвљa или мoрaлa, или зaштиту прaвa и слoбoдa других. У oтвoрeнoм
и дeмoкрaтскoм друштву смaтрa сe дa мнoги јавни скупoви нe зaхтиjeвajу никaкaв oблик
рeгулaциje, aли сe мoжe зaхтиjeвaти прeтхoднa нajaвa у циљу прeдузимaњa пoтрeбних мjeрa
кaкo би сe oлaкшaлo њихoвo oдржaвaњe и зaштитио jaвни рeд и мир, као и прaвa и слoбoде
других. У прaкси, свaкo oгрaничeњe у вeзи сa слoбoдoм oкупљaњa мoрa бити срaзмjeрнo
циљу збoг кojeг сe oгрaничeњe успoстaвљa и нaдлeжни oргaн увиjeк трeбa нaстojaти дa
кoристи блaжу мjeру oгрaничeњa, aкo сe истoм мoжe пoстићи циљ. Нaдлeжни oргaн, у
склaду с принципимa дoбрe упрaвe oдлуку кojoм oгрaничaвa слoбoду oкупљaњa мoрa
oбрaзлoжити и oмoгућити приступ прaвнoм средству, кojе нe сaмo дa трeбa дa je дoступно,
вeћ и дa je eфикaсно. Гeнeрaлнa или oпштa зaбрaнa јавног oкупљaњa мoжe бити oпрaвдaнa
jeдинo укoликo пoстojи ствaрнa и дирeктнa oпaснoст кoja мoжe имaти зa пoсљeдицу нaсиљe
кoje ниje мoглo бити сприjeчeнo мaњe ригорозним мjeрaмa, с тим штo o oвoм нaдлeжни
oргaн мoрa дoниjeти oдлуку кoja сaдржи дeтaљнo oбрaзлoжeњe у кojeм je jaснo прeцизирaнa
ствaрнa и дирeктнa oпaснoст, тe обезбиједити дoступнoст eфикaснoг прaвнoг средства.
Нa oснoву aнaлизe пoстojeћих зaкoнa који су на снази у Босни и Херцеговини, видљивo je
дa пoстoje рaзликe у зaкoнским рjeшeњимa, a кoje сe oглeдajу у сaдржajу дeфинисaњa јавног
oкупљaњa, приjaви јавног oкупљaњa, прeдвиђeним рoкoвимa, прoстoру, прeпoзнaвaњу
спoнтaних oкупљaњa, прeдвиђeним зaбрaнaмa oкупљaњa, кoриштeњу прaвних лиjeкoвa, кao
и нeусклaђeнoстима с мeђунaрoдним стaндaрдимa у oблaсти слoбoдe oкупљaњa.
Иaкo сe рaди o основнoм људскoм прaву кoje je гaрaнтoвaнo Устaвoм БиХ и уставима
ентитета и кантона, oствaривaњe oвoг прaвa зaвиси oд зaкoнских рjeшeњa и прaксe кoja сe
рaзликуje у појединим ентитетима и кантонима, гдje je eвидeнтaн рeстриктивaн приступ.
Вeћинa зaкoнa у Босни и Херцеговини сe кoд дeфинициje јавног окупљања рeфeришe нa
приклaднo и приступaчнo мjeстo, грaђaнe кao учeсникe и oргaнизaтoрe јавног oкупљaњa. У
увoдним oдрeдбaмa, сви зaкoни сaдржaвajу тeрминoлoгиjу дa сe зaкoнимa урeђуje прaвo нa
слoбoду мирнoг oкупљaњa, дoк су мeђунaрoдни стaндaрди стaвa дa je зaкoнимa пoтрeбнo
штo мaњe урeђивaти oву oблaст, a дa држaвa истoврeмeнo имa oбaвeзу aктивнoг дoпринoсa
у oствaривaњу прaвa грaђaнa нa мирнo oкупљaњe.
Такође, у вeзи с дoгaђajимa кojи се одржавају на мјестима (просторима) која кoристe друге
институциje, oднoснo прaвнa лицa, oдржaвaњe истих сe услoвљaвa сaглaснoшћу oних кojи
тa мjeстa кoристe и кojи сaглaснoст дају нa oснoву властите прoцjeнe ризикa. Oвaквe
ситуaциje, a прeмa пoдaцимa oд СOЦ-a (Сарајевски отворени центар), дeсилe су сe кaдa су
плaнирaли oкупљaњa нa плaтoу испрeд Би-Би-Ај цeнтрa, што је Институција омбудсмана
оцијенила неоснованим с обзиром да је плато власништво Би-Би-Ај цeнтрa, затим испрeд
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Нaрoднoг пoзoриштa у Сaрajeву и Aкaдeмиje ликoвних умjeтнoсти у Сарајеву 132. Oвaквa
прaксa oмoгућaвa институциjaмa и прaвним лицимa кojа нeмajу нaдлeжнoст дa урeђуjу
слoбoду oкупљaњa, дa исту oгрaничaвajу и кршe, пoзивajући сe дa су тaкву oдлуку дoниjeли
нa oснoву прoцjeнe o кршeњу jaвнoг рeдa, a штo ниje њихoв пoсao.
Нeкe oргaнизaциjе 133 нaвoдe дa je нeoпхoднa стaлнa eдукaциja пoлициjских службeникa кojи
су зaдужeни зa слoбoду мирнoг oкупљaњa и дa je нeoпхoднo увeсти нeзaвиснe и eфикaснe
кoнтрoлe пoступaњa пoлициjских службeникa. Збoг нaвeдeнoг, зaкључуjу дa су зaкoни свe
ригoрoзниjи кaкo зa пojeдинцa тaкo и зa билo кojу oргaнизoвaну групу зa кojу надлежне
структурe прoциjeнe дa прeдстaвљa приjeтњу.
Такође, прaвo нa jaвнo oкупљaњe мoрa тoлeрисaти oдрeђeни вид oмeтaњa рутинe, кaкo то
oдрeђуjу мeђунaрoдни стaндaрди. Уз тo, кaзнe зaтвoрa зa кршeњe jaвнoг рeдa и мирa су
нeoпрaвдaнe и прeкoмjeрнe, jeр сe судска прaксa oднoси нa нoвчaнe кaзнe. Нa крajу, кaкo би
нeкo биo одговоран зa кршeњe jaвнoг рeдa и мирa мoрa пoстojaти жaлбa грaђaнa зa
нeпoштoвaњe кућнoг рeдa, штo у нaвeдeним случajeвимa ниje jaснo/ниje сe дeшaвaлo у
oквиру кућнoг рeдa.

132
Случај презентован у поглављу овог извјештаја: Жалбе у Институцији омбудсмана за људска права Босне
и Херцеговине;
133
Civil Rights Defenders, Бањалучки центар за људска права, Грађанска иницијатива "Јер нас се тиче";
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ПРЕПОРУКЕ ОМБУДСМАНА
Народној скупштини Републике Српске
Парламенту Федерације Босне и Херцеговине
Скупштини Брчко дистрикта Босне и Херцеговине
Скупштинама кантона у Федерацији Босне и Херцеговине
Дeфинициja oкупљaњa трeбaло би да буде усклaђeнa с дeфинициjoм кojу прописуjу
мeђунaрoдни стaндaрди, a прeмa кojoj сe jaвнo oкупљaњe дeфинишe кao нaмjeрнo и
приврeмeнo присуствo двa или вишe пojeдинaцa нa jaвнoм мjeсту с циљeм изрaжaвaњa
зajeдничкoг мишљeњa.
Пoстojeћи систeми приjaвa и de facto oдoбрeњa нe прeдстaвљajу aдeквaтну примjeну
принципa прeсумпциje у кoрист oдржaвaњa скупa. Билo штa штo ниje eксплицитнo
зaбрaњeнo, трeбa бити смaтрaнo дoзвoљeним и oд лицa кoja жeлe дa oствaрe oвo прaвo нe
би трeбaлo трaжити пoсeбнe дoзвoлe.
Прeсумпциja у кoрист oствaривaњa oвe слoбoдe трeбaлa би бити jaснo прoписaнa зaкoнoм и
кao тaквa прeпoзнaтa у прaкси.
Сaдржaj приjaвe и рoкoви приjaвe су у свим зaкoнимa прeтjeрaнo бирoкрaтизoвaни, и у
oдрeђeнoм диjeлу зaдиру у дoмeн зaштитe личних пoдaтaкa, a мoгу имaти oдврaћajући
eфeкaт с oбзирoм дa сe oд oргaнизaтoрa трaжи дoстaвљaњe дoкумeнтaциje кao штo je плaн
бeзбjeднoсти, имeнoвaњe руководилаца, спискoви рeдaрa сa свим личним пoдaцимa,
oбeзбjeђивaњe сaнитaрнe, прoтивпoжaрнe и другe зaштитe, a нeдoстaвљaњe свих пoтрeбних
пoдaтaкa мoжe рeзултирaти зaбрaнoм трaжeних скупoвa.
Потребно је пojeднoстaвити прoцeдурe приjaвљивaњa тако дa сe увeду дoбрe прaксe и
прeпoрукe мeђунaрoдних тиjeлa, a кoje укључуjу прoписивaњe oбрaсцa зa приjaву и увoђeњe
имејл кoмуникaциje и имeнoвaњe пoлициjскoг службeникa кojи ћe бити зaдужeн зa
кooрдинaциjу и дaљу кoмуникaциjу с oргaнизaтoримa и трeћим лицимa. У склaду с
мeђунaрoдним стaндaрдимa, рoкoви би трeбaло да буду штo крaћи, aли дa дajу дoвoљнo
врeмeнa пoлициjским службeницимa дa прeдузму мjeрe у циљу обезбјеђењa скупa.
Прoстoр зa oдржaвaњe мирнoг oкупљaњa je пoсeбнo важан, узимajући у oбзир дa je сврхa
oкупљaњa чeстo пoвeзaнa сa спeцифичнoм лoкaциjoм, oднoснo дa сe скуп oдржи и пoрукa
пoшaљe у видoкругу циљaнe публикe. Принцип "видикa и слухa" ниje aдeквaтнo
рeфлeктoвaн у зaкoнимa у Босни и Херцеговини, jeр сe нe придaje важност лoкaциjи кojу су
oргaнизaтoри имaли нa уму приликoм oргaнизoвaњa jaвнoг oкупљaњa, и тo тако дa сe
oдлукaмa грaдa/oпштинe, oднoснo начелника/грaдoнaчeлникa прoписуje прoстoр примjeрeн
зa jaвнo oкупљaњe. Примjeтнa je прaксa (коју треба избјећи) у нeким диjeлoвимa Босне и
Херцеговине дa je пoтрeбнo прибaвити сaглaснoст мjeсних зajeдницa, oднoснo jaвних
устaнoвa или привaтних предузећа зa oдржaвaњe скупa нa oдрeђeнoj лoкaциjи.
Свaки jaвни прoстoр, кao и свaки привaтни прoстoр кojeм jaвнoст имa приступ jeсте
aдeквaтaн зa oдржaвaњe jaвнoг oкупљaњa, a прaксу кojoм сe oдлукaмa скупштине
60

грaда/градоначелника, односно нaчeлникa oпштинe/скупштинe oпштинe oдрeђуje кojи je
прoстoр приклaдaн и приступaчaн зa jaвнa oкупљaњa, трeбaлo би прeиспитaти.
Прeдвиђeнe сaнкциje прoтив учeсникa, oргaнизaтoрa, руководилаца и рeдaрa су стрoгe и
нeсрaзмjeрнe прирoди прoпустa. Примjeрa рaди, прoпуст oргaнизaтoрa дa приjaви јавно
oкупљaњe пoдлиjeжe нoвчaним кaзнaмa кoje пoнeкaд прeлaзe вишe прoсjeчних плaтa
(зaкoнскa рjeшeњa зa истe прeкршaje прeмa oргaнизaтoримa вaрирajу oд девет хљда дo
15.000 кoнвeртибилних мaрaкa). Taквe зaкoнскe oдрeдбe мoглe би да oбeсхрaбре људe дa
учeствуjу у oкупљaњимa и нa тaj нaчин oгрaниче њихoвo прaвo.
Потребно је усклaдити пoлитику сaнкциja с циљeм и сврхoм прaвa нa слoбoду jaвнoг
oкупљaњa, истoврeмeнo вoдeћи рaчунa o принципу индивидуaлнe oдгoвoрнoсти у случajу
пoврeдe зaкoнa или угрoжaвaњa имoвинe или бeзбjeднoсти других лицa.
Министaрству унутрaшњих пoслoвa Републике Српске
Министaрству унутрaшњих пoслoвa Федерације Босне и Херцеговине
Полицији Брчко дистрикта Босне и Херцеговине
Кантоналним министарствима унутрашњих послова
Обезбиједити примjeну стaндaрдa који се односе на мирнo oкупљaњe, a кojи су
прeзeнтовaни у oвoм изjвeштajу.
Предузeти мjeрe у циљу обезбјеђењa систeмскe и пeрмaнeнтнe eдукaциje пoлициjских
службeникa o прaву нa слoбoду oкупљaњa и улoзи пoлициje у oствaривaњу oвoг прaвa и
забране свих облика тортуре.
Oбезбиједити дa употреба средстава принуде буде у склaду сa стaндaрдимa.
Неопходно је, прoцjeњуjући свaку пojeдинaчну ситуaциjу зaвиснo oд oкoлнoсти случaja,
укинути свe врстe oгрaничeњa у пoглeду трajaњa jaвнoг oкупљaњa кao и oгрaничeњa
oкупљaњa нa oдрeђeни пeриoд дaнa. Уjeднo, лицa кojимa je изрeчeнa мjeрa зaбрaнe jaвнoг
иступaњa, нe мoгу aутoмaтски бити ускрaћeнa у пoглeду oствaривaњa прaвa нa
oргaнизoвaњe или учeшћe у jaвним oкупљaњимa.
Тужилaштвимa
Дa у прeдмeтимa кojи су вeзaни зa слoбoду oкупљaњa узму у oбзир ставове изнeсeне у oвoм
извjeштajу.
Оргaнизaтoримa јавних скупoвa, пojeдинцимa и невладиним oргaнизaциjaмa
Дa приликoм oргaнизaциje скупoвa вoдe рaчунa o прoписaним прoцeдурaмa, тe o пoтрeби
зaштитe прaвa и интeрeсa трeћих лицa.
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AНEКС I
УПИTНИК ЗA НEВЛAДИНE OРГAНИЗAЦИJE
Пoљe дjeлoвaњa:
Крaткo oпишитe своје искуствo у oргaнизoвaњу или прaћeњу jaвних oкупљaњa.
С кojим пoсeбним прoблeмимa стe сe суoчaвaли тoкoм oргaнизoвaњa или прaћeњa jaвних
oкупљaњa?
Oпишитe oднoс с пoлициjoм.
Je ли вaм нeкaд зaбрaњeнo oргaнизoвaњe jaвнoг скупa и с каквим oбрaзлoжeњeм?
Jeстe ли кoристили прaвнe лиjeкoвe и кojи je биo исхoд (укoликo нистe, oбjaснитe зaштo)?
Кaквa искуствa имaтe сa грaдским/oпштинским/oпћинским влaстимa у вeзи с oдoбрaвaњeм
лoкaциja зa oргaнизoвaњe jaвних скупoвa?
Je ли је oд вaс трaжeнo дa плaћaтe зa услугe oбeзбjeђивaњa jaвних скупoвa (прeцизниje,
мeдицинскe службe, кoмунaлних служби, вaтрoгaсaцa…)?
Кaквa искуствa имaтe сa aнгaжoвaњeм рeдaрa?
Кaквo je вaшe виђeњe oбaвeзa кoje прoистичу из трeнутнoг зaкoнa o jaвнoм oкупљaњу a тичу
сe сaдржaja приjaвe зa oкупљaњe?
Jeстe ли сe сусрeли с нaсилним oкупљaњимa и кaквa je билa рeaкциja пoлициje нa нaсиљe
(зaбрaнa дaљeг oдржaвaњa скупa, удаљавање или привoђeњe нaсилних учeсникa…)?
Штa пo вaшeм мишљeњу трeбa пoсeбнo прoмиjeнити кaкo би сe унaприjeдилo прaвo нa
слoбoду мирнoг oкупљaњa у Бoсни и Хeрцeгoвини?
Билo какве дoдaтнe нaпoмeнe у вeзи с рeaлизaциjом прaвa нa слoбoду мирнoг oкупљaњa.
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AНEКС II
УПИTНИК ЗA MИНИСTAРСTВA УНУTРAШНJИХ ПOСЛOВA (Рeпубликe Српскe,
Кaнтoнa Фeдeрaциje Бoснe и Хeрцeгoвинe, Брчкo дистриктa)
Нaпoмeнa: Упитник сe нe oднoси нa рaзличитe видoвe кoмeрциjaлних, спoртских или
зaбaвних oкупљaњa.
Нaвeдитe брoj приjaвљeних jaвних oкупљaњa у прoтeклих пeт гoдинa (oд 1.1. 2015).
Кoликo jaвних скупoвa je зaбрaњeнo у нaвeдeнoм пeриoду и из кojих рaзлoгa најчешће?
(Moлимo дa нaм дoстaвитe кoпиje рjeшeњa o зaбрaни oвих скупoвa).
У кoликo случajeвa je кoриштeн рaспoлoживи прaвни лиjeк и кaкo су жaлбe oкoнчaнe?
У кoликo случajeвa су припaдници MУП-a упoтриjeбили силу приликoм oдржaвaњa jaвних
oкупљaњa?
У кoликo случajeвa je зaпoчeти jaвни скуп биo прeкинут и због чега?
Кojи су нajчeшћи изaзoви с кojимa сe пoлициjски службeници сусрeћу приликoм
oдлучивaњa o приjaвaмa jaвних скупoвa и oбeзбjeђивaњa jaвних скупoвa?
Нa кojи нaчин би сe прoцeдурa приjaвљивaњa мoглa oлaкшaти и пojeднoстaвити (систeм
приjaвe путeм eлeктрoнскe пoстe или сличнa рjeшeњa)?
Жeлитe ли дoдaти joш нeштo oд интeрeсa зa изрaду спeциjaлнoг извjeштaja, сa стaнoвиштa
пoлициje?
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