
 
 
ОТВОРЕНО ПИСМО МИНИСТРУ УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА 
 

Београд, 20. јул 2017. 
 

 
Поштовани господине Стефановићу, 
 
 
Аутономни женски центар1 Вам се обраћа захтевом да јавно објавите анонимизирани 
извештај који је начинио Сектор унутрашње контроле након контроле законитости рада 
полицијских службеника и заштите права грађана при извршењу службених задатака и 
примене полицијских овлашћења у Полицијској станици Нови Београд и Полицијској 
станици Раковица, у вези са случајевима убиства две жене и детета.   
 
Јавност има право да буде обавештена о утврђеном чињеничном стању и резултатима 
контроле поступања које је противна закону и правилима рада службеника полиције. 
Јавност има право да зна да ли су предузете и које мере од стране Министарства 
унутрашњих послова, министра, директора полиције и руководилаца контролисаних 
организационих јединица полиције у циљу отклањања неправилности и незаконитости 
у раду полицијских службеника, уколико их је било.    
 
Није довољно да се јавности обратите реченицом да је на основу истраге утврђено да је 
полиција поступала у складу са правилима и по закону и да “ако се покаже да постоји 
неко ко није радио како треба, одговараће“2. Као што знате, није довољно да полициски 
службеници само одговарају на позиве и излазе на терен „сваки пут када су били 
позвани“. Није довољно „да су подносили кривичне пријаве против насилника и да су се 
о свему консултовали и са тужиоцима и судијама“.  
 
Јавност има право на комплетну информацију о поступању свих укључених 
полицијских службеника од првог сазнања о насиљу у обе породице. Јавност има право 
да зна да ли је било повреда службених дужности у смислу непрофесионалног односа, 
несавесног поступања, немарног рада, пропуштања радњи за које су полицијски 
службеници овлашћени, поступања противног налогу или упутству за обављање 
послова, непредузимања или недовољног предузимања мера из надлежности полиције 
да би се заштитила безбедност грађана, у конкретном случају безбедност и животи жена 
и деце.  
 

                                                            
1 Аутономни женски центар (АЖЦ) из Београда је специјализована невладина организација која се од 
1993. године бави питањима насиља према женама у партнерском односу и у породици. 
2 https://www.slobodnaevropa.org/a/28619300.html 



Као што знате, Република Србија је одговорна за штету коју полицијски службеници и 
остали запослени у Министарству унутрашњих послова причине грађанима, уколико се 
докаже да је штета настала поступањем полицијских службеника током обављања 
послова и задатака „и ако су поступали сагласно прописима о начину обављања 
полицијских и осталих послова у Министарству“ (чл. 218, ст.1 Закона о полицији).  
 
Губитак људских живота, живота жена и деце, је ненадокнадива штета. Ако се за 
то не преузме одговорност, жене ће и даље убијати уз сазнање надлежних из државе.  
  
 
 
 
 
 
zа Аутономни женски центар 
 
 
Слободанка Мацановић 
 
 


