НАРОДНА СКУПШТИНА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
народним посланицама, чланицама Женске парламентарне мреже
у Београду, 18. јануара 2016. године
Поштованa народнa посланице,
Аутономни женски центар (АЖЦ) Вам се обраћа као народној посланици, чланици
„Женске парламентарне мреже“, апелом да подржите амандман за увођење „хитних
мера заштите“ као самосталног овлашћења полицијских службеника.
АЖЦ је током јавне расправе о нацрту новог Закона о полицији предложио радној
групи МУП увођење новог овлашћења полиције (да у случајевима насиља у породици,
на месту догађаја, полиција може да удаљи из куће/стана, до 14 дана, лице које врши
насиље према члановима породице), по узору на модел развијен у Аустрији још 1997.
године. Овакво овлашћење полиције постоји и у другим европским државама,
укључујући Немачку, Швајцарску, Словенију, али и Црну Гору 1, а Уједињене нације и
Савет Европе су га препоручиле као модел добре праксе.
И поред тога што је овај предлог у више наврата образлаган министру унутрашњих
послова, уз аргументацију да се не ради о неуставном предлогу 2 (као што је министар
тврдио) и да ове мере нису нужно повезане са кривичним поступком 3, није постојала
спремност, нити аргументован одговор министра зашто полиција у Србији не би била
у стању да самостално спроведе ово овлашћење, као превентивну меру, без обзира да
ли ће бити, или не, покренут било који други поступак (кривични или грађански).
Имајући у виду да је Предлог закона о полицији у начелу прихваћен на 47. седници
Одбора за одбрану и унутрашње послове, без наведеног решења, молимо Вас да
подржите амандман народног посланика, проф. др Душана Милисављевића, којим се
предлаже ново овлашћење полиције, како би спречили да највећи број жртава насиља у
партнерском односу и насиља у породици у Србији буде ускраћено за обезбеђивање
хитне заштите.
За све додатне информације у вези са наведеним питањима стојимо вам на
располагању.
За Аутономни женски центар
______________________________________
Тања Игњатовић, координаторка

Иако у Црној Гори ова мера може трајати најдуже три дана, она представља полицијско овлашћење које се издаје
на лицу места: http://www.potpisujem.org/doc/c941ecb6c1daaa16530a5b98bd67e61a.pdf
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Устав Републике Србије (“Сл. гласник РС”, бр. 98/2006) у чл. 58. ст. 3. наводи да “Законом се може ограничити
начин коришћења имовине”. Издавање налога за исељење из породичног стана или куће, без обзира на право својине
или закупа непокретности, мера заштите из Породичног закона (“Сл. гласник РС”, бр.18/2005, 72/2011) оглашена је
уставном одлуком Уставног суда Србије IU-296/2005 од 9. 7. 2009. године.
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Оваква мера, као овлашћење тужиоца, односила би се само на оне случајеве за које се покрене кривични поступак,
што ће бити у значајно мањем проценту случајева насиља у породици од укупног броја случајева пријављених
полицији.
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