РЕПУБЛИКА СРБИЈА
НАРОДНА СКУПШТИНА
Посланичка група Демократске странке
16. јануар 2007. године
Београд

ПРЕДСЕДНИКУ
НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

На основу члана 107. став 1. Устава Републике Србије и члана 135. Пословника
Народне скупштине Републике Србије, Посланичка група Демократске странке подноси
Предлог декларације против насиља над женама и у породици и предлаже њено доношење
на седници Првог редовног заседања у 2007. години Народне скупштине Републике Србије.

Прилог:
-Декларација против насиља над женама и у породици
-Потписи народних посланика предлагача Декларације

ПРЕДСЕДНИК
ПОСЛАНИЧКЕ ГРУПЕ
Душан Петровић

ПРЕДЛОГ
Потврђујући приврженост Републике Србије изградњи демократског друштва, заснованог на
владавини права, поштовању људских и мањинских права, принципу родне равноправности
и једнаких могућности, као и изградњи и промовисању делотворних државних институција у
области заштите од породичног и партнерског насиља.
Потврђујући пуну опредељеност Републике Србије за спровођење Устава Републике Србије
и одлучно залагање за промовисање политике једнаких могућности и родне равноправности.
Узимајући као полазну основу ратификоване и међународно признате Конвенције и
Декларације, посебно Конвенцију о укидању свих облика дискриминације према женама, као
и чланство Републике Србије у Савету Европе и опредељење за поштовање европских
вредности изражене у Европској конвенцији о заштити људских права и основних слобода,
Народна скупштина Републике Србије на основу члана 99. ства 1. тачка 7. Устава Републике
Србије ('' Службени гласник Републике Србије'', бр. 83/06) и члана 134 Пословника Народне
скупштине Републике Србије, на седници ___________ редовног заседања у 2007. години,
одржаној _______________2007. године, донела је
ДЕКЛАРАЦИЈУ ПРОТИВ НАСИЉА НАД ЖЕНАМА И У ПОРОДИЦИ
1. Народна скупштина Републике Србије ће доследно спроводити и неговати демократске
вредности, међународно признате и ратификоване конвенције, пуно поштовање људских и
мањинских права, принципа родне равноправности и једнаких могућности.
2. Народна скупштина Републике Србије, јавно и без резерве, осуђује насиље над женама и
у породици, узимајући у обзир да оно није ограничено годинама насилника и жртава, не
представља посебну склоност ниједне расе, нације или друштвене групе и присутно је у
свим врстама породичних и партнерских односа и у свакој друштвеној средини.
3. Насиље над женама и у породици у својим крајњим последицама проузрокује значајне и
високе трошкове за целокупно друштво, у области здравствене, социјалне, судске и
полицијске заштите. Стога ће Народна скупштина Републике Србије у свом раду посебну
пажњу посветити усвајању финансијских мера за потребе борбе против насиља над женама
и у породици.
4. Успешна борба против насиља над женама и у породици помоћи ће изградњи друштва у
којем се поштују основна права и слободе сваког грађанина и грађанке.
5. Народна скупштина Републике Србије овом Декларацијом потврђује да ће борба против
насиља над женама и у породици бити приоритет у њеном раду, посебно у области
доношења и спровођења закона и мера које доприносе бољем збрињавању и
рехабилитацији жртава насиља и бржој и ефикаснијој социјализацији насилника, а у складу
са повереним мандатом и датим овлашћењима.
6. Народна скупштина Републике Србије се овом Декларацијом обавезује се да ће активно
учествовати и доприносити, у складу са својим могућностима и овлашћењима, паневропској
кампањи против насиља над женама и у породици, коју је покренуо Савет Европе, новембра
2006. године.
У Београду, _______2007. године
НАРОДНА СКУПШТИНА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
ПРЕДСЕДНИК/ЦА
_____________

Образложење
1. Уставни основ
Уставни основ за доношење Декларације садржан је у члану 99. став 1. тачка 7.
Устава Републике Србије по коме Народна скупштина ''доноси законе и друге опште акте из
надлежности Републике Србије.''
2. Разлози за доношење Декларације
Разлози за доношење Декларације произилазе из ратификоване и међународно
признате Конвенције о укидању свих облика дискриминације према женама, као и из
опредељења Републике Србије за поштовање вредности изражених у Европској конвенцији
о заштити људских права и основних слобода.
3. Објашњење предлога Декларације
Декларацијом Народна скупштина Републике Србије јасно потврђује да ће
доследно спроводити и неговати демократске вредности, међународно признате и
ратификоване конвенције и да ће поштовати људска и мањинска права, принцип родне
равноправности и једнаких могућности.
Такође, овом Декларацијом Народна скупштина потврђује да ће борба против
насиља над женама и у породици бити приоритет у њеном раду, посебно у области
доношења и спровођења закона који доприносе бољем збрињавању и рехабилитацији
жртава насиља.
4. Процена износа финансијских средстава
За спровођење Декларације није потребно обезбедити финансијска средства.

ПЛАТФОРМА ДЕМОКРАТСКЕ СТРАНКЕ
ЗА РЕШАВАЊЕ ПРОБЛЕМА НАСИЉА НАД ЖЕНАМА И У ПОРОДИЦИ
Насиље над женама је забрињавајуће распрострањено и присутно у свакој држави без
обзира на државно уређење, географски положај и економску развијеност.
Насиље над женама није ограничено годинама насилника и жртава, не представља посебну
склоност ниједне расе, нације или друштвене групе и присутно је у свим врстама породичних
и партнерских односа и у свакој друштвеној средини.
Насиље над женама и у породици је свако насилно понашање у физичком, сексуалном или
психолошком облику, а може бити засновано и на финансијској зависности жртве од
насилника.
Породично насиље је једно од најраспрострањенијих кршења људских права на свету и
мора бити сузбијено у свим државама.
Стога је Савет Европе, чија је чланица и Србија, а од маја 2007. и председавајућа Савета
Европе, одлучио да започне паневропску кампању “Зауставимо насиље над женама и у
породици” у коју су укључене све државе чланице Савета Европе, њих 46.
Кампања Савета Европе током 2007. и 2008. године ће настојати да:
1. Осуди породично насиље као вид кршења људских права које није прихватљиво у
демократијама које прихватају основне вредности Савета Европе.
2. Покрене јавну расправу како би охрабрила борбу против породичног насиља и
насиља над женама у 46 држава чланица Савета Европе.
3. Подстакне националне парламенте да се активно укључе у борбу против
породичног насиља и насиља над женама и у реализацију паневропске кампање
током 2007. године.
ПОЛИТИЧКА ВОЉА ЈЕ ПРЕДУСЛОВ ЗА УСПЕШНО СПРОВОЂЕЊЕ ЗАКОНСКИХ И
ДРУГИХ МЕРА ПРОТИВ НАСИЉА НАД ЖЕНАМА И У ПОРОДИЦИ.
Чланице и чланови парламента имају кључну улогу у превенцији, обезбеђивању подршке
жртвама и онима који су преживели насиље и пружању информација широј јавности.
Они могу и треба да јавно осуде насиље над женама и у породици и да усвоје одговарајуће
мере за борбу против ове врсте кршења људских права.
КАДА УЂУ У ПАРЛАМЕНТ, ЧЛАНОВИ И ЧЛАНИЦЕ ПАРЛАМЕНТА ДЕМОКРАТСКЕ
СТРАНКЕ СЕ ОБАВЕЗУЈУ ДА ЋЕ:
1. Предложити усвајање званичне Декларације која афирмише обавезу националних
парламената да се боре против породичног насиља;
2. Организовати јавне и парламентарне дебате у којима ће осудити насиља над женама и у
породици;
3. Предложити усвајање и спровођење одговарајућих законских, правних и финансијских
мера и националних планова како би се искоренило насиље над женама и у породици, као и
да ће омогућити доношење Стратегије за борбу против насиља над женама и у
породици и Закона о родној равноправности;

4. Подстаћи органе јавне управе и локалне самоуправе да предузму посебне акције против
породичног насиља, као и да обезбеде одговарајућа склоништа жртвама породичног
насиља и њиховој деци, као и посебне програме за рад са насилницима;
5. Покренути националну кампању обавештавања и спречавања породичног насиља;
6. Учинити све да се спроводе усвојене законске мере и да се јавност упозна са постојећим
механизмима за подршку породичног насиља;
7. Подржати паневропску кампању Савета Европе кроз следеће активности:
•
•
•

•

Финансирање посебних пројеката на националном, регионалном и локалном нивоу;
Обезбеђивањем посебних фондова за иницијативе на државном нивоу за борбу
против породичног насиља и за помоћ жртвама;
Пружањем подршке локалним невладиним организацијама у борби против
породичног насиља и обезбеђивањем њихове присутности у парламентарним
дискусијама и у раду на нацртима законских и других мера;
Учествовањем у размени добрих пракси и/или пружањем техничке подршке
парламентима у жељи да побољшају законски оквир против породичног насиља.

8. Именовати контакт особу која ће имати водећу улогу у промоцији и спровођењу кампање
Савета Европе на националном нивоу.

