Potrebna reforma a ne revizija Ustava
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Kada se građani osećaju nebezbedno dozvoljavaju državi brze promene bez odgovarajućeg procesa,
istaknuto je na skupu koji je BCBP organizovao na Pravnom fakultetu Univerziteta u Nišu 23. maja
2018. godine.
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Bogoljub Milosavljević, profesor Pravnog fakulteta Univerziteta Union, istakao je da obrazovanje pravnika
trenutno ne daje dovoljno konkretnog znanja o sistemu bezbednosti, zbog čega su ovakvi razgovori sa
studentima važni.
Milosavljević je ocenio da aktuelni Ustav skromno uređuje sistem bezbednosti.
„Zemlje sa totalitarnim nasleđem u uporednoj praksi, poput Nemačke ili Španije, mnogo jasnije kroz
ustav govore o sistemu bezbednosti. Ustavom treba da bude propisano čime se službe bezbednosti i
policija tačno bave, i da su pod demokratskom civilnom kontrolom,“ naglasio je Milosavljević i dodao da
je neophodno i da Savet za nacionalnu bezbednost bude jasnije uređen.

Profesorka Pravnog fakulteta Univerziteta u Nišu Irena Pejić je istakla da je aktuelni Ustav donet bez
angažmana stručne zajednice i da su mnoge vlasti do sada htele da menjaju Ustav. Ustavna revizija se radi ad
hoc i po potrebi, a sada je potrebna reforma.
„Ustav ne treba brzo menjati. Važan je sam proces ustavne promene,“ zaključila je Pejić.
Predsednik Upravnog odbora BCBP Miroslav Hadžić rekao je da se na globalnom nivou dešava strašenje
kako bi se lakše upotrebljavao aparat sile. U Srbiji se građanima prikazuje unutrašnja i spoljašnja ugroženost,
što se odražava u nacrtu Strategije nacionalne bezbednosti.
„Građani se osećaju nebezbedno, što ih gura ka tome da daju državi da radi sta želi,“ zaključio je
Hadžić.

Hadžić je istakao da je prisutan trend uvećanja dozvola za ministre a da izostaje učinkovita demokratska civilna
kontrola, koja je neophodna kako bi se sprečila zloupotreba opasne moći koju poseduju i zaštitila ljudska prava.
Poslednji deo događaja bio je posvećen diskusiji sa studentima, koji su imali brojna pitanja o reformi službi
bezbednosti i njihovoj ulozi u zaštiti građana od zloupotrebe pravosuđa, praksama legalnog i nelegalnog
prisluškivanja, ustavnoj reformi i stabilokratiji.
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