
 
 
РЕПУБЛИЧКОМ ЈАВНОМ ТУЖИЛАШТВУ 
 
Републичкој јавној тужитељки, госпођи Доловац 

 
у Београду, 24. јула 2017.г. 

 
 

ОТВОРЕНО ПИСМО 
 
Поштована госпођо Доловац, 
 
 
Аутономни женски центар1 Вам се обраћа захтевом да у складу са надлежностима 
Републичког јавног тужилаштва да надзире рад свих јавних тужилаштава, испитате 
одговорност свих јавних тужилаца и њихових заменика у оквиру чије надлежности су 
добијана полицијска обавештења и кривичне пријаве у вези са сличајевима насиља у 
породици који су се завршили убиством две жене и детета у просторијама Градског 
центра за социјални рад Београд – Одељења Нови Београд и Одељења Раковица.    
 
Јавност има право да добије одговарајућу и потпуну информацију о одговорности 
јавних тужилаца, који су дужни да организују рад заменика али и тужилачког особља, у 
циљу што ефикасније размене информација о предметима и одлучивању о хитности у 
поступању.  
 
Јавност има право да добије одговарајућу и потпуну информацију о одговорности 
заменика јавних тужилаца који су поступали по полицијским обавештењима током 
дежурства, као и по запримљеним Ктр. и Кт. предметима у ова два случаја.  
 
Молимо Вас да у складу са својим надлежностима извршите увид у сваки предмет и 
установите да ли је поступање заменика јавних тужилаца било у складу са чл. 10 Закона 
о јавном тужилаштву, односно да ли су заменици јавних тужилаца затражили и 
прибавили сва потребна обавештења и предузели одговарајуће законске мере како би 
заштитили физички и психички интегритет жртава (у складу са Закоником о кривичном 
поступку), да ли су применили овлашћења у вези са покретањем поступака заштите од 
насиља у породици (према Породичном закону) и да ли су поступали у складу са 
обавезом сарадње у спречавању насиља у породици и процењивали ризик у којима су се 
налазиле жртве (према одредбама Закона о спречавању насиља у породици).  
 

                                                            
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. 



Имајући у виду тешке последице, губитак живота две жене и детета, тражимо да 
процените да ли су јавни тужиоци и њихови заменици вршили свој посао стручно, 
савесно, непристрасно, правично и без непотребног одлагања, посебно водећи рачуна о 
заштити оштећених, односно да утврдите да ли је у конкретним случајевима било 
елемената неправилног и/или несавесног рада заменика јавних тужилаца, те да у складу 
са утврђеним чињеницама предузмете одговарајуће мере и о томе обавестите јавност.  
 
Користимо прилику да затражимо да установите да ли јавни тужиоци и заменици јавних 
тужилаца поседују одговарајућа знања и вештине потребне за стручне и ефикасне 
процене и поступање у предметима насиља у породици, односно да ли им је доступно 
одговарајуће стручно усавршавање. Такође, молимо Вас да на основу анализе пропуста 
у поступњу јавних тужилаштава у свим случајевима убиства жена када је насиље у 
породици било пријављено том органу израдите опште обавезно упутство Републичког 
јавног тужиоца како не би више никада могло да се деси да по пријавама насиља у 
породици у којима је осумњичени или оштећени исто лице поступају два или више 
заменика тужиоца, у оквиру истог или различитих тужилаштава, ради постизања 
законитости, делотворности и једнообразности у поступању, узимајући у обзир и 
стандарде Конвенције Савета Европе о спречавању и борби против насиља над женама 
и насиља у породици2. 
Желимо да истакнемо да је губитак људских живота, живота жена и деце, 
ненадокнадив. Ако се за то не преузме одговорност, жене ће и даље убијати уз 
сазнање надлежних из државе.  
 
 
 
 
 
zа Аутономни женски центар 
 
 
Слободанка Мацановић 
 
 

                                                            
2 „Службени гласник – Међународни уговори“, бр. 12/2013. 


