
Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 и член 82 од Уставот на Република Македонија, 
претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Ма-
кедонија издаваат 

 
У К А З 

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЈАВНИТЕ 
СОБИРИ 

 
Се прогласува Законот за јавните собири, 
што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 7 ноем-

ври 1995 година. 
 

  Бр. 08-3690/1                                                                                        За претседател 
7 ноември 1995 година                                                                      на Република Македонија, 

       Скопје                                                                                                   Претседател 
                                                                                                          на Собранието на Република 
                                                                                                                          Македонија, 
                                                                                                                    Стојан Андов, с.р. 
 

Претседател 
на Собранието на Република 

Македонија, 
Стојан Андов, с.р. 

 
 

З А К О Н  
ЗА ЈАВНИТЕ СОБИРИ 

 
Член 1 

Со овој закон се уредуваат начинот на остварување на правото на граѓаните на јавно со-
бирање заради мирно изразување на мислење и јавен протест, како и случаите кога ќе се 
прекине одржувањето на јавен собир. 

 
Член 2 

Под јавни собири, во смисла на овој закон, се сметаат собирање на отворен или затво-
рен простор заради остварување на забавни, културни, верски, хуманитарни, социјални, 
политички, економски, спортски или слични интереси на граѓаните, организирани заради 
јавно изразување на мислење или протест. 
Не се смета за јавен собир во смисла на ставот 1 на овој член: 
� верски обреди што се одржуваат во простории наменети за верски цели; 
� вообичаени народни свечености; 
� погребни поворки; 
� собирање на простори на кои е затворен слободниот пристап заради разгледување на 

синдикални прашања; 
� вообичаени собирања од културно�забавен или спортски карактер кои организаторот 

во рамките на својата дејност, ги организира во затворени простори наменети за таа цел и 
� вообичаени собирања, состаноци, семинари, трибини, на претставници на државни 

органи, организации или други правни лица во вршењето на надлежноста, односно дејнос-
та, собирање на политички партии и слично, во затворени простори. 
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Член 3 
Заради интересите на безбедноста организаторот на јавниот собир може да го извести 

Министерството за внатрешни работи за одржување на јавниот собир и мерките што се 
преземени за неговото одржување. 
Во известувањето организаторот ги наведува следниве податоци: целите на одржување-

то на јавниот собир; местото и времето на одржувањето; организаторот на јавниот собир; 
мерките што организаторот ги презел во врска со непречено организирање и одвивање на 
јавниот собир и податоците за организирање на редарската служба. 

 
Член 4 

Заради заштита на правата на граѓаните, нормалното одвивање на сообраќајот, снабду-
вањето на населението со лекови, храна, гориво и слични неодложни потреби, како и зара-
ди почитување на обврските од меѓународни договори, организаторот на јавниот собир е 
должен да го обезбеди одржувањето на редот на јавниот собир и да организира редарска 
служба. 
Доколку организаторот побара, а Министерството за внатрешни работи определи обез-

бедувањето на одржувањето на редот на јавниот собир да го врши полицијата, трошоците 
за тоа обезбедување ги поднесува организаторот. 
Организаторот е должен да го прекине одржувањето на јавниот собир, ако дојде до заг-

розување на животот и здравјето, безбедноста и личната сигурност на луѓето и имотот. 
Во случаите од став 3 на овој член, организаторот е должен веднаш да го извести Ми-

нистерството за внатрешни работи. 
 

Член 5 
Лицата кои присуствуваат на јавниот собир не смеат да носат оружје и општо опасно 

орудие. 
 

Член 6 
Министерството за внатрешни работи ќе го прекине одржувањето на јавен собир во 

случаите кога истиот е насочен кон: 
� загрозување на животот, здравјето, безбедноста, личната сигурност и имотот на граѓа-

ните; 
� вршење или поттикнување на вршење кривични дела утврдени со закон и 
� загрозување на животната средина. 
Министерството за внатрешни работи ќе го прекине одржувањето на јавниот собир во 

случај кога неговото одржување е во спротивност со меѓународните договори со кои е 
предвидена обврска за непречено одвивање на сообраќајот. 

 
Член 7 

Организаторот на јавниот собир е должен да ја надомести евентуалната штета што ќе 
настане при одржување на јавниот собир. 

 
Член 8 

Странците можат да свикуваат и одржуваат јавен собир под услови да го пријават и до-
бијат одобрение за одржување на јавниот собир од Министерството за внатрешни работи. 

 
Член 9 

Со парична казна од четири до дваесет плати ќе се казни за прекршок правното лице 
(организатор) на јавен собир ако: 

� не преземе мерки за одржување на редот на јавниот собир (член 4 став 1) и 
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� не постапи според одредбите од членот 4 ставови 3 и 4 на овој закон. 
Со парична казна од една до две и пол плати ќе се казни за прекршокот од ставот 1 на 

овој член и одговорното лице во правното лице (организатор). 
 

Член 10 
Со парична казна од една петина до една половина од плата или казна затвор до 30 дена 

ќе се казни за прекршок: 
1) физичко лице (организатор) ако не преземе мерки за одржување на редот на јавниот 

собир (член 4 став 1); 
2) физичко лице (организатор) ако не постапи според одредбите од членот 4 ставови 3 и 

4 на овој закон и  
3) физичко лице ако носи оружје на јавниот собир (член 5). 
За прекршокот од ставот 1 на овој член на странец може да му се изрече и заштитна 

мерка оддалечување од територијата на Република Македонија во траење од шест месеци 
до две години. 

 
Член 11 

Со денот на влегувањето во сила на овој закон престанува да важи Законот за јавните 
собири и јавните приредби ("Службен весник на СРМ" број 44/72, 41/85 и 51/88). 

 
Член 12 

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на 
Република Македонија". 


