
ПРЕДЛОГ ДА СЕ У НАШЕ ЗАКОНОДАВСТВО УПИШЕ НОВО КРИВИЧНО ДЕЛО

Казне за прогонитеље
Уиоследње време бар иешубица ирво ирашилежршве

СРБИЈА без одлагања мо-
ра у Кривични законик да
уведе кривично дело прога-
њања и да пропише обавезу
професионалаца који посту-
пају у случајевима партнер-
ског и насиља у породици
да процењују ризик од по-
нављања насиља и од насту-
пања смртне последице. Ово
је затражила група женских
организација Мрежа "Жене
против насиља".

Они су се огласили пово-
дом овонедељног убиства С.
М., чији су, како кажу, пози-
ви у помоћ остали без аде-
кватног одговора надлежних
институција. Њује годинама
прогањао убица Г. М.

- Иако је Србија још 2013.
ратификовала Конвенцију
Савета Европе о спречавању
и борби против насиља над
женама и насиља у породи-
ци, која захтева да се прога-

њање пропише као кривично
дело, Министарство правде
још није изменило Кривич-
ни законик - кажу у Мрежи
"Жене против насиља".

Они констатују да жртве
прогањања, када пријављују
овакво нежељено понашање,
наилазе на неразумевање
професионалаца у институ-
цијама. Проблем код прога-
њања је у томе што се оно у

почетку не манифестуЈе као
опасно и претеће понашање.
Али, прогонитељ је упоран
и шаље велики број порука
непретећег садржаја, прати
жртву и појављује се на ње-
ном послу, испред куће, на
местима где зна да жртва
излази, одлази налетовањеу
исто место и борави на истој

плажи. То, констатуЈу у Мре-
жи, професионалце доводи
у заблуду да такав учинилац
није способан да убије.

- Нажалост, као што то
можемо да видимо из окол-
ности које су претходиле
убиству С. Р., управо је су-
протно. Подсећамо да ово
није први случај прогањања
у овој години који се завр-
шио убиством. У марту, у

Бачком 1 радишту, прого-
нитељ је прескочио ограду,
разбио прозор, упао у кућу и
убио жену.

Многобројни су примери
убистава, првенствено мла-
дих девојака, попут девојке
из Зајечара, која је усмрће-
на у породичној кући када
је прогонитељ упао у њену

собу преко терасе. Ту је и
пример девојке из Сремске
Митровице коју је прого-
нитељ убио испред сред-
ње школе, али и случај две
девојке из Ћуприје, које су
убијене недалеко од овог
града, а злочин је починио
такође прогонитељ.- У променама Кривичног
законика које ће се наћи на
јавној расправи следеће не-
деље нема те врсте промене,
јер се измене односе на дела
у привреди. Али, комисија
за измене КЗ наставља рад
од септембра, када ће се ба-
вити и овим питањем - по-
тврдио је за "Новости" Радо-
ван Илић, државни секретар
Министарства правде. ■

В.Ц.С.-З.У.

ЈЕДАН од закључака радне групе која се у МУП бави спречавањем
насиљау породици јесте даје неопходна специјализација свихљуди
који се, у име надлежних државних органа, баве том проблемати-
ком, каже Ранђел Милошевић, члан радне групе МУП. Насилници су,
по правилу, блиски жртвама и потребан је посебан приступ и поли-
ције и тужилаштва, и у центрима за социјални рад.

ГЛУВОЋА Позиви у поглоћ прогоњенихжена често су без одговора
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