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ПРЕДМЕТ: Информација о поступању Канцеларије за сарадњу са цивилним 

друштвом по предлогу за допуну Уредбе о мерама за време ванредног стања 

 

Поштована госпођо Ристић, 

Поштована госпођо Саћиповић,  

Испред удружења „Одбор за људска права Врање“ и Удружења Ромкиња „Освит“ из 

Ниша обратиле сте се Канцеларији за сарадњу са цивилним друштвом (у даљем тексту: 

Канцеларија) електронским путем са предлогом за допуну Уредбе о мерама за време 

ванредног стања (Сл. гласник РС", бр. 31/20, 36/20, 38/20, 39/20, 43/20, 47/20, 49/20, 53/20, 

56/20, 57/20, 58/20, 60/20) како би се из забране кретања за време полицијског часа изузеле 

жене, девојке и деца који су изложени породичном или партнерском насиљу. 

У вези са тим обавештавамо вас следеће: 

Канцеларија се од свог оснивања недвосмислено и јасно противи било којој врсти 

насиља, укључујући посебно насиље у породици и партнерским односима са којима се, 

нажалост, и даље као друштво суочавамо. У складу са тим и овлашћењима која су 

Канцеларији поверена Уредбом о Канцеларији за сарадњу са цивилним друштвом 

(„Службени гласник РС”, број 26/10) настојимо да дамо допринос решавању овог изузетно 

важног проблема пре свега инсистирајући на адекватном препознавању и укључивању 

цивилног друштва у креирање јавних политика у овој области, али и предузимање 

конкретних мера у пракси. Поред иницирања међусекторског дијалога, такође настојимо да 

иницирамо и адекватна решења у законском и стратешком оквиру која би допринела 

унапређењу стања у овој области упућујући предлоге и дајући мишљења на предлоге и 

нацрте прописа и докумената јавних политика у складу са одредбама Пословника Владе 

(Сл. гласник РС“, бр. 61/06 - пречишћен текст, 69/08, 88/09, 33/10, 69/10, 20/11, 37/11, 30/13, 

76/14, 8/19 - др. уредба). 
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Имајући у виду поменути делокруг Канцеларије, овим путем вас обавештавамо да је 

Канцеларија у потпуности препознала и подржала ваш предлог и упутила иницијативу 

Кабинету председнице Владе Републике Србије сугеришући измене наведене Уредбе тако 

да се за време полицијског часа омогући кретање женама, девојкама и деци који су 

изложени породичном или партнерском насиљу.  

Такође, обратили смо се и Кабинету потпредседнице Владе и председнице 

Координационог тела за родну равноправност и на тај начин их информисали о вашем 

предлогу, указали на важност питања које је предмет предлога и упутили молбу за 

предузимањем мера у правцу адекватне заштите лица која су посебно осетљива и угрожена 

у постојећим околностима, на шта сте нам указали својим обраћањем. 

Бићемо слободни да вас о свим даљим корацима и активностима информишемо у 

непосредној електронској комуникацији. 

С поштовањем,  

 

                                                                                                    


