
 
 
 
 
 
 

 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
Министарство унутрашњих послова 

Кабинет министра 
министру Небојши Стефановићу 

 

Демант кабинету Министарства унутрашњих послова 

 

Поштовани господине Стефановићу, 

Аутономни женски центар има обавезу да укаже Министарству унутрашњих послова, 
и вама лично, на штетне последице нетачног интерпретирања тзв. аустријског модела 
заштите и предлога за увођење “хитних мера заштите”, који је с наше стране поднет 
МУП-у током јавне расправе о Нацрту новог Закона о полицији. 

У прилогу који је направио Б92 под називом: “Стефановић: Полиција не бежи од 
одговорности”1

- Устав Републике Србије

, нетачно је да “полиција без неке врсте сагласности не може да удаљи 
некога из куће и да би то било противуставно и противзаконито”, јер: 
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- Породични закон Републике Србије

, у чл. 58. ст. 3. у коме гарантује право на имовину, 
наводи да “Законом се може ограничити начин коришћења имовине”.  

3, у члану 198. ст. 2. прописује мере заштите 
од насиља у породици, међу којима и “издавање налога за исељење из 
породичног стана или куће, без обзира на право својине или закупа 
непокретности”4

- Конвенција Савета Европе о спречавању и борби против насиља над женама и 
насиља у породици

.  
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, у чл. 52 – Хитне мере заштите, наводи: “У ситуацијама 
непосредне опасности, стране се обавезују да предузму неопходне законодавне 
или друге мере и обезбеде да надлежни органи имају овлашћење да издају налог 
учиниоцу насиља у породици да напусти место становања жртве или угроженог 
лица у довољном временском периоду и да забране учиниоцу да повреди 
боравиште, односно ступи у контакт са жртвом или угроженим лицем”.  

http://www.b92.net/info/vesti/index.php?yyyy=2015&mm=10&dd=09&nav_category=11&nav_id=1049555  
2 “Сл. гласник РС”, бр. 98/2006 
3 “Сл. гласник РС”, бр.18/2005, 72/2011 
4 ова одредба Породичног закона је оглашена уставном одлуком Уставног суда Србије IU-296/2005 од 
9.7.2009.г. 
5 “Сл. гласник РС - Међународни уговори”, бр. 12/2013 
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Предлог Аутономног женског центра за увођење “хитних мера заштите” као 
полицијског овлашћења у нови Закон о полицији сасвим је у складу са Уставом РС и 
Конвенцијом Савета Европе, коју је Народна скупштина Републике Србије 
ратификовала 31. 10. 2013. године.  Тачно је да у овом тренутку не постоји законска 
могућност за такво полицијско реаговање, али не и да “полиција не може да делује без 
судија и тужилаца”. 

Такође, указујемо на нетачно тумачење аустријског закона, које је објављено у прилогу 
Б92: “Спречавање насиља над женама – жеље и реалност”6

Истичемо да овакве нетачне информације стварају штетне последице за жртве насиља, 
јер их збуњују, док истовремено охрабрују учиниоце у идеји “да имају право” и да су 
њихова права испред права на живот и на физичку и емотивну безбедност жене и свих 
других жртва насиља у породици. Оне имају штетне последице и на стручњаке у 
надлежним институцијама, у шта су се чланице Аутономног женског центра директно 
увериле на семинару који су реализовале 12. и 13. октобра у Новом Саду. Полицијски 
службеници и стручни радници центара за социјални рад су се позвали на образложење 
господина Милошевића, тврдећи да немају право да предлажу исељење учиниоца 
насиља као меру заштиту од насиља у породици (Породични закон РС), што је 
очигледно нетачно.   

, у коме полицијски 
службеник Ранђел Милошевић изјављује да Аустрија може да исели 10.000 насилника 
зато што је богата земља, односно да Србија не може да примени такве мере 
постављајући питање “да ли смо спремни да им платимо негде смештај и да бринемо о 
њима”. Аустрија не плаћа посебни смештај, нити посебно брине о учиниоцима насиља, 
па нема разлога да то ради ни Србија. Полицијски службеници у Аустрији су у обавези 
да учиниоцу насиља уруче информацију о адресама најјефтинијег смештаја. У Србији, 
која је знатно сиромашнија, скоро сваки већи град има прихватилиште за пријем лица у 
бескућништву, у случају такве потребе.  

Из свега наведеног, Аутономни женски центар, позивајући се на вишегодишњу 
успешну сарадњу са Министарством унутрашњих послова, тражи да се полицијски 
службеници и саветници с дужном пажњом односе према тумачену постојећих 
прописа, као и предлога за њихове измене, у корист жртава насиља у породици. То је 
најмање што дугујемо свим оним женама које интервенција државних органа није 
спасла од убиства. 

С тим у вези обавештавамо вас да ће господин Албин Диринг, један од креатора 
Аустријског закона испред Министарства унутрашњих послова Аустрије и експерт ЕУ 
у области заштите жртава, боравити крајем новембра у Србији, и у случају да ви и г-
дин Диринг будете у могућности да се сусретнете, АЖЦ би радо посредовао у томе.  

 

С поштовањем, 

________________________              

Слободанка Мацановић, директорка АЖЦ 

                                                 
6 http://www.b92.net/video/vesti.php?yyyy=2015&mm=10&dd=10&nav_id=1049769  
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