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Општи циљ Стратегије је унапређење положаја жртава и сведока у кривичноправном систему 

Републике Србије у складу са стандардима ЕУ садржаним у Директиви (2012)029. 
 

Специфични циљ I: Успостављање Националне мреже служби подршке 

Успостављање одрживе Националне мреже служби подршке жртвама и сведоцима кривичних дела у Републици Србији, уз 
очување и континуирано унапређење достигнутих стандарда квалитета и доступности услуга подршке. 

 

Специфични циљ II: Унапређење заштите жртава и сведока кривичних дела 
Унапређење доступности, квалитета и ефикасности примене мера заштите жртава и сведока кривичних дела у Републици 
Србији, са посебном пажњом на заштити посебно осетљивих категорија жртава и сведока. 

 

Специфични циљ III: Подизање свести о правима жртава и сведока кривичних дела  
Подизање свести жртава и сведока кривичних дела о правима која им припадају у правном систему Републике Србије, уз 
истовремено унапређење знања носилаца правосудних функција, полицијских службеника, као и континуирано 
информисање опште јавности. 

 

1. Измена нормативног оквира којим се уређује организација правосуђа 
 

Индикатори:  
 
1. Нормативни оквир којим се уређује организација правосуђа препознаје и адекватно регулише успостављање и рад служби подршке 

жртвама и сведоцима; 
2. Нормативни оквир којим се уређује организација правосуђа препознаје и адекватно регулише ангажовање судијски и тужилачких 

помоћника за пружање подршке; 
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3. У организациону структуру Министарства правде уведена позиција Координатора служби подршке жртвама; 
4. Стандарди квалитета и механизми одговорности пружалаца прецизно и јасно дефинисани; 
5. Процедуре поступања са жртвама кривичних дела јасно дефинисане. 
 

 
Активност Временски оквир Носилац активности Буџет 

 

1.1. Формирање експертске групе за израду модела 
неопходних измена правосудних закона и пратећих 
подзаконских аката у делу који се односи на оснивање 
и рад Националне мреже служби подршке жртвама и 
сведоцима кривичних дела у Републици Србији и 
њихово достављање ресорним радним групама 
Министарства правде које раде на изменама 
правосудних закона у складу са Нацртом уставних 
амандмана. 
 

III квартал 2019. године 

 
Министарство правде у 

сарадњи са  ОЕБС- ИПА 
2016 Пројектним тимом 

 

1.2. Израда Нацрта закона о изменама и допунама Закона 
о уређењу судова којима се предвиђа увођење 
судијских помоћника за пружање подршке и помоћи 
жртвама и сведоцима кривичних дела. 

 

I квартал 2020. године 

 
Министарство правде 

 

1.3. Измена судског пословника са циљем регулисања 
рада служби подршке жртвама и сведоцима 
кривичних дела, као и контакт тачака за 
информисање у судовима. 
 

I квартал 2020. године 

 
Министарство правде 

 

1.4. Имена Правилника о управи у јавним тужилаштвима 
са циљем регулисања рада служби подршке жртвама 
и сведоцима кривичних дела, као и контакт тачака за 
информисање у јавним тужилаштвима.  

 

I квартал 2020. године Министарство правде 

 

1.5. Измена правилника о унутрашњем уређењу и 
систематизацији радних места у вишим судовима 
којима се предвиђа радно место судијског помоћника 
за пружање подршке жртвама и сведоцима кривичних 
дела. 

IV квартал 2019. године Виши судови 
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1.6. Измена Правилника о унутрашњем уређењу и 
систематизацији радних места у Тужилаштву за ратне 
злочине којом се предвиђа успостављање радног 
места тужилачког помоћника за пружање подршке 
жртвама и сведоцима кривичних дела. 
 

I квартал 2020. године Тужилаштво за ратне злочине 

 

1.7. Доношење Правилника о раду служби подршке 
жртвама и сведоцима кривичних дела при вишим 
судовима у Републици Србији. 
 

I квартал 2020. године Министарство правде 

 

1.8. Измена Акта о унутрашњем уређењу и 
систематизацији радних места у МУП-у тако што се у 
оквиру описа послова надлежних организационих 
јединица полиције (криминалистичке, саобраћајне и 
полиције опште надлежности) поред постојећих 
додаје и усмено и писмено информисање жртава и 
оштећених лица кривичним делима или прекршајима 
о њиховим правима као и службама које пружају 
помоћ и подршку. 
 

IV квартал 2019. године 
Министарство унутрашњих 

послова 

 

1.9. Израда Нацрта закона о изменама и допунама Закона 
о министарствима којим се у члану 9. овог закона 
препознаје надлежност Министарства правде у 
погледу успостављања и координације служби 
подршке жртвама. 
 

IV квартал 2019. године Министарство правде 

 

1.10. Измена Правилника о унутрашњем уређењу и 
систематизацији радних места у Министарству 
правде којим се уводи радно место Координатора 
служби подршке и помоћи жртвама и сведоцима 
кривичних дела. 
 

III квартал 2019. године Министарство правде 

 
 

1.11. Доношење Правилника о стандардима квалитета и 
одговорности пружалаца подршке и помоћи жртвама 
и сведоцима кривичних дела. 
 

I квартал 2020. године Министарство правде 

 

1.12. Доношење Правилника о поступању са жртвама и 
сведоцима кривичних дела. 

I квартал 2020. године 
Министарство правде 
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1.13. Доношење интерног акта за поступање са жртвама и 
сведоцима кривичних дела за полицијске службенике.  

I квартал 2020. године 
Министарство унутрашњих 

послова 
 

 
2. Измене нормативног оквира у области казненог права 

 
Индикатори:  
1. Кривични законик у потпуности усклађен са одредбама Директиве (2012)029; 
2. Законик о кривичном поступку у потпуности усклађен са одредбама Директиве (2012)029; 
3. Закон о малолетним учиниоцима кривичних дела и кривичноправној заштити малолетних лица у потпуности усклађен са одредбама 

Директиве (2012)029; 
4. Закон о извршењу кривичних санкција у потпуности усклађен са одредбама Директиве (2012)029; 
5. Закон о извршењу ванзаводских санкција и мера у потпуности усклађен са одредбама Директиве (2012)029; 

 
 Активност 

 
Временски оквир Носилац активности 

Буџет 
 

2.1 Формирање експертске групе за израду нацрта 
неопходних измена казненог законодавства и 
пратећих подзаконских аката у делу који се односи на 
усаглашавање са одредбама Директиве(2012)029, 
као и оснивање и рад Националне мреже служби 
подршке жртвама и сведоцима кривичних дела у 
Републици Србији. 
 

III квартал 2019. године 
Министарство правде у 

сарадњи са  ОЕБС- ИПА 2016 
Пројектним тимом 

 

2.2. Израда Нацрта Закона о изменама и допунама 
Кривичног законика којим се релевантне одредбе 
овог законика усклађују са дефиницијом жртве из 
Директиве (2012)29 ЕУ. 
 

IV квартал 2019. године Министарство правде 

 

2.3. Израда Нацрта Закона о изменама и допунама 
Законика о кривичном поступку којим се: 

-  релевантне одредбе овог законика 
усклађују са дефиницијом жртве из 
Директиве (2012)29 ЕУ; 

IV квартал 2019. године Министарство правде 
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- регулише право жртава да приликом 
извођења доказних радњи са њима буде 
особа од поверења; 

- уводи забрана унакрсног испитивања и 
сугестибилних питања код испитивања 
посебно осетљивих жртава и сведока; 

- унапређују права жртава на достављање 
релевантних аката у кривичном поступку; 

- унапређује право жртава на правни лек у 
кривичном поступку; 

- регулише обим, доступност и поступак 
коришћења података из упитника о процени 
индивидуалних потреба жртве током 
кривичног поступка; 

- малолетном лицу као сведоку увек 
додељује статус посебно осетљивог 
сведока; 

- регулише питање употребе видео линка; 
- регулише питање заштите података о 

посебно осетљивим сведоцима; 
- додатно регулишу питања везана за 

употребу језика у кривичном поступку; 
- регулишу надлежности и поступак 

обавештавања жртве о пуштању 
окривљеног из притвора. 

 

2.4. Израда Нацрта Закона о изменама и допунама 
Закона о малолетним учиниоцима кривичних дела и 
кривичноправној заштити малолетних лица којим се 
релевантне одредбе овог Закона усклађују са 
одредбама Директиве (2012)29 ЕУ у делу који се 
односи на: 

- обим примене права на пуномоћника 
оштећеног; 

- ограничење броја испитивања малолетног 
оштећеног; 

- забрана суочавања малолетног оштећеног 
који је млађи од 14 година. 
 

IV квартал 2019. године Министарство правде 
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2.5. Израда Нацрта Закона о изменама и допунама 
Закона о посебним мерама за спречавање вршења 
кривичних дела против полне слободе према 
малолетним лицима у циљу усаглашавања са 
Кривичним закоником. 
 

IV квартал 2019. године Министарство правде 

 

2.6. Израда нацрта Закона о изменама и допунама Закона 
о извршењу кривичних санкција у делу који регулише 
механизме обавештавања жртве о пуштању осуђеног 
на слободу. 

 

IV квартал 2019. године Министарство правде 

 

2.7. Израда нацрта Закона о изменама и допунама Закона 
о извршењу ванзаводских санкција и мера у делу који 
регулише механизме обавештавања жртве о 
пуштању осуђеног на слободу. 
 

IV квартал 2019. године Министарство правде 

 

 

3. Оснивање служби за помоћ и подршку жртвама и сведоцима кривичних дела при вишим судовима у Републици Србији 

 
Индикатори:  
1. Службе за помоћ и подршку жртвама и сведоцима кривичних дела основане при 15 виших судова у Републици Србији; 
2. Адекватни административни капацитети за рад служби подршке при вишим судовима обезбеђени; 
3. Обезбеђене просторије за рад новоснованих служби подршке при вишим судовима; 
4. Службе подршке у оквиру Националне мреже користе јединствену базу података о жртвама и сведоцима којима је пружена подршка. 

 
 Активност 

 

Временски оквир Носилац активности Буџет 
 

3.1. Оснивање службе подршке жртвама и сведоцима 
кривичних дела при Вишем суду у: 
1.Београду 
2.Новом Саду 
3.Крагујевцу 
4.Нишу  
5.Новом Пазару 
6. Врању 
 

III квартал 2020. године  
Министарство правде у 

сарадњи са вишим судовима 
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3.2. Оснивање службе подршке жртвама и сведоцима 
кривичних дела при Вишем суду у: 
1. Зрењанину  
2.Сомбору 
3.Пожаревцу 
4.Ужицу 
5.Зајечару 
 

III квартал 2021. године  
 

Министарство правде у 
сарадњи са вишим судовима 

 

3.3. Оснивање службе подршке жртвама и сведоцима 
кривичних дела при Вишем суду у: 
1.Суботици 
2.Шапцу 
3.Чачку 
4.Краљеву 
 

III квартал 2022. године  
 

Министарство правде у 
сарадњи са вишим судовима 

 

3.4. Запошљавање судијских помоћника за пружање 
подршке жртвама у новооснованим службама 
подршке при вишим судовима, а складу са следећом 
динамиком: 

1. шест у 2020. години 
2. пет у 2021. години 
3. четири у 2022. години 

 

 II квартал 2020. године- II квартал 
2022. године 

Министарство правде у 
сарадњи са вишим судовима 

 

3.5. Уређење посебних просторија у оквиру виших судова 
у циљу несметаног функционисања новооснованих 
служби подршке. 
 

I квартал 2020. године- II квартал 2022. 
године 

Министарство правде у 
сарадњи са вишим судовима, 

ОЕБС/ИПА 2016 Пројектни тим 

 

3.6. Развој и успостављање софтверског решења базе 
података за потребе рада служби подршке жртвама и 
сведоцима кривичних дела у Републици Србији. 
 

II квартал 2020. године- II квартал 
2022. године 

Министарство правде, 
ОЕБС/ИПА 2016 Пројектни тим 

 

4. Успостављање и унапређење Националне мреже служби подршке жртвама и сведоцима кривичних дела у Републици 
Србији 
 
Индикатори:  
1. Национална мрежа служби подршке основана и континуирано се развија; 



9 

 

2. Рад Службе помоћи и подршке оштећенима и сведоцима при Посебном одељењу за организовани криминал и Одељењу за ратне 
злочине Вишег суда у Београду унапређен и функционише у складу са стандардима квалитета, процедурама функционисања и 
механизмима одговорности предвиђеним Стратегијом; 

3. Рад Службе помоћи и подршке оштећенима и сведоцима при Тужилаштву за ратне злочине унапређен и функционише у складу са 
стандардима квалитета, процедурама функционисања и механизмима одговорности предвиђеним Стратегијом; 

4. Стандарди квалитета, процедуре функционисања и механизми одговорности предвиђени Стратегијом примењују се и у службама 
подршке и помоћи жртвама и сведоцима кривичних дела при другим институцијама Републике Србије; 

5. Стандарди квалитета, процедуре функционисања и механизми одговорности предвиђени Стратегијом примењују се и у службама 
подршке и помоћи жртвама и сведоцима кривичних дела при организацијама цивилног друштва укљученим у Националну мрежу. 

 
 Активност 

 

Временски оквир Носилац активности Буџет 
 

4.1. Почетак рада Координатора Служби подршке у 
Министарству правде. 
 

I квартал 2020. године Министарство правде  

4.2. Почетак рада Националне мреже служби подршке 
жртвама и сведоцима кривичних дела у Републици 
Србији и њено континуирано унапређење. 
 

Континуирано, почев од I квартала 
2021. године 

Министарство правде  

4.3. Стандардизација рада постојећих служби при 
Посебном одељењу за организовани криминал и 
Одељењу за ратне злочине Вишег суда у Београду и 
Тужилаштву за ратне злочине ради укључења у 
Националну мрежу. 
 

 
Континуирано, почев од I квартала 

2020. године 

 
Министарство правде, Виши 
суд у Београду, Тужилаштво 

за ратне злочине 

 

4.4. Стандардизација рада постојећих служби подршке и 
помоћи жртвама и сведоцима кривичних дела при 
другим институцијама Републике Србије ради 
укључења у Националну мрежу. 
 

 
Континуирано, почев од I квартала 

2020. године 

Министарство правде, 
Министарство за рад, 

запошљавање, борачка и 
социјална питања 

 

4.5. Доношење Правилника о укључивању служби 
подршке жртвама и сведоцима основаних при 
организацијама цивилног друштва у Националну 
мрежу служби подршке. 
 

 
III квартал 2020. године 

 
Министарство правде 
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4.6. Објављивање јавног позива за укључивање служби 
подршке жртвама и сведоцима основаних при 
организацијама цивилног друштва у Националну 
мрежу служби подршке. 
 

 
Периодично, почев од I квартала 2021. 

године 

 
Министарство правде 

 

4.7. Спровођење евалуације рада служби подршке 
жртвама и сведоцима основаних при организацијама 
цивилног друштва у оквиру Националне мреже 
служби подршке. 
 

Периодично, почев од III квартала 
2022. године 

Министарство правде  

4.8. Процена трошкова пружања услуга подршке жртвама 
и сведоцима у оквиру Националне мреже. 
 

I квартал 2021. године Министарство правде, 
ОЕБС/ИПА 2016 Пројектни тим 

 

4.9.  Обавезна алокација средстава неопходних за 
финансирање услуга подршке жртвама и сведоцима 
пружених у оквиру Националне мреже служби 
подршке жртвама и сведоцима кривичних дела. 
 

Периодично, почев од I квартала 2022. 
године 

Министарство правде, Високи 
савет судства 

 

4.10.  Доношење Правилника о надзору над радом служби 
подршке жртвама и сведоцима кривичних дела у 
оквиру Националне мреже. 
 

III квартал 2020. године Министарство правде  

5. Јачање стручних капацитета у области пружања подршке и помоћи, као и заштите права жртава и сведока кривичних 
дела у Републици Србији 

 

Индикатори:  
1. Најмање 150 пружалаца пружаоци примарне/опште подршке у оквиру Националне мреже обучено у складу са унапред дефинисаним 

стандардима и програмом обуке;  
2. Најмање 60 пружалаца специјализоване подршке у оквиру Националне мреже обучени у складу са унапред дефинисаним 

стандардима и програмима обуке; 
3. Тематска област права жртава представља саставни део почетне и сталне обуке на Правосудној академији; 
4. Најмање 50 полицијских службеника/контакт тачака завршило специјализоване обуке у области права жртава;  
5. Министарство унутрашњих послова континуирано спроводи обуке полицијских службеника у области права жртава. 
6. Адвокатска комора Србије континуирано спроводи обуке адвоката у области права жртава. 

 

 Активност Временски оквир Носилац активности Буџет 
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5.1. Израдити програм обуке за пружаоце 
примарне/опште подршке жртвама ангажоване у 
службама у оквиру Националне мреже. 

 

IV квартал 2019. године Министарство правде, 
Правосудна академија 

 

5.2. Спроводити обуке о правима жртава кривичних дела 
за пружаоце/опште примарне подршке жртвама 
ангажоване у службама у оквиру Националне мреже. 
 

Континуирано почев од I квартала 
2020. године 

Министарство правде, 
Правосудна академија 

 

5.3. Израдити и/или ревидирати програме 
специјализоване обуке за пружаоце секундарне 
подршке жртвама ангажоване у службама у оквиру 
Националне мреже. 
 

Континуирано почев од II квартал 
2020. године 

Министарство правде, 
ресорна министарства, 
Правосудна академија 

 

5.4. Спроводити специјализоване обуке за пружаоце 
секундарне подршке жртвама ангажоване у службама 
у оквиру Националне мреже. 
 

Континуирано III квартал 2020. године Министарство правде, 
ресорна министарства, 
Правосудна академија 

 

5.5. Изменити Програм почетне обуке на Правосудној 
академији тако да обухвати обуке о правима жртава 
кривичних дела. 

I квартал 2020. године Високи савет судства, 
Државно веће тужилаца, 
Правосудна академија 

 

 

5.6. Уврстити обуке о правима жртава кривичних дела у 
програм сталне обуке носилаца правосудних 
функција. 
 

III квартал 2020. године Високи савет судства, 
Државно веће тужилаца, 
Правосудна академија 

 

5.7. Израдити програм обуке и тренинг материјале за 
потребе обуке носилаца правосудних функција и 
полазника почетне обуке на Правосудној академији. 

IV квартал 2019. године Високи савет судства, 
Државно веће тужилаца, 
Правосудна академија 

 

 

5.8. Спроводити обуке о правима жртава кривичних дела 
за носиоце правосудних функција. 
 

Континуирано почев од IV квартала 
2019. године 

Правосудна академија  

5.9. Израдити програм обуке у тематској области „Права 
жртава“ за полицијске службенике Министарства 
унутрашњих послова. 
 

I квартал 2020. године Министарство унутрашњих 
послова, Министарство 

правде, Правосудна академија 
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5.10.  Спроводити обуку полицијских службеника у функцији 
контакт тачака за информисање жртава и сведока. 
 

Континуирано почев од II квартала 
2020. године 

Министарство унутрашњих 
послова, Министарство 

правде, Правосудна академија 
 

 

5.11.  Уврстити у тематску област „Права жртава“ у Програм 
сталне обуке полицијских службеника. 
 

I квартал 2021. године Министарство унутрашњих 
послова 

 

5.10. Спроводити обуке о правима жртава кривичних дела 
за полицијске службенике. 
 

Континуирано почев од II квартала 
2021. године 

Министарство унутрашњих 
послова  

 

5.11.  Израдити програм обуке у области права жртава за 
адвокате. 

I квартал 2020. године Адвокатска комора Србије, 
Адвокатска академија 

 

5.12. Спроводити обуке о правима жртава кривичних дела 
намењене адвокатима. 

Континуирано почев од III квартала 
2020. године 

Адвокатска комора Србије, 
Адвокатска академија 

 

 

5.13. Организовати округли сто на тему дефинисања 
потреба за обукама у систему просвете, здравства и 
социјалне заштите (школски психолози, лекари 
ургентне медицине, гинеколози, педијатри и 
социјални радници). 
 

II квартал 2020. године Министарство правде, 
ОЕБС/ИПА 2016 Пројектни тим  

 

6. Јачање стручних капацитета и унапређење судске праксе у области одлучивања о имовинскоправном захтеву у 
оквиру кривичног поступка 

 

Индикатори:  
1. Судијама које поступају у кривичним поступцима доступне су униформне смернице за одлучивање о имовинскоправним захтевима у 

кривичним поступцима, усвојене од стране Врховног касационог суда; 
2. Најмање 200 јавних тужилаца и судија које поступају у кривичним поступцима обучене да примењују Смернице за унапређење судске 

праксе у поступцима за накнаду штете жртвама тешких кривичних дела у кривичном поступку, усвојене од стране Врховног касационог 
суда;  

3. Усвојени јединствени обрасци за подношење имовинскоправног захтева у кривичном поступку; 
4. Жртвама доступна стручна подршка приликом попуњавања образаца за подношење имовинскоправног захтева у кривичном поступку у 

оквиру услуга примарне/опште подршке. 
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6.1. Усвајање Смерница за унапређење судске праксе у 
поступцима за накнаду штете жртвама тешких 
кривичних дела у кривичном поступку . 
 

III квартал 2019. године Врховни касациони суд  

6.2. Спровођење обука за јавне тужиоце и судије које 
поступају у кривичним поступцима обучене да 
примењују Смернице за унапређење судске праксе у 
поступцима за накнаду штете жртвама тешких 
кривичних дела у кривичном поступку, усвојене од 
стране Врховног касационог суда. 
 

Континуирано, почев од IV квартала 
2019. године 

Врховни касациони суд, 
Правосудна академија 

 

6.3. Израда јединственог обрасца за подношење 
имовинскоправног захтева у кривичном поступку. 
 

IV квартал 2019. године Врховни касациони суд  

6.4. Континуирана примена Смерница за унапређење 
судске праксе у поступцима за накнаду штете 
жртвама тешких кривичних дела у кривичном 
поступку и праћење резултата примене ради 
дефинисања корективних мера. 
 

Континуирано, почев од I квартала 
2020. године 

Врховни касациони суд, 
кривични судови у Републици 

Србији 

 

6.5. Пружање жртвама помоћи при попуњавању обрасца 
за подношење имовинскоправног захтева у 
кривичном поступку у оквиру програма примарне 
подршке.  
 

Континуирано, почев од III квартала 
2020. године 

Службе подршке у оквиру 
Националне мреже 

 

6.6.  Израда Нацрта измена Закона о изменама и 
допунама Закона о парничном поступку са циљем 
побољшања положаја жртава у процесу остваривања 
имовинскоправног захтева у парничном поступку. 
 

IV квартал 2019. године Министарство правде, 
ОЕБС/ИПА 2016 Пројектни тим 

 

7. Подизање свести жртава кривичних дела о правима која им припадају у кривичном поступку и доступним услугама 
подршке у Републици Србији 

 

Индикатори:  
1. Информације о правима жртава и доступним услугама подршке и помоћи систематизоване су и јавно доступне на специјализованом 

интернет сајту; 
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2. Информације о правима жртава и доступним услугама подршке и помоћи систематизоване су и јавно доступне у брошурама 
израђеним на више језика, дистрибуираним институцијама полиције, правосуђа, здравствене и социјалне заштите, као и органима 
локалне самоуправе. 

 

 Активност 
 

Временски оквир Носилац активности Буџет 
 

7.1. Успостављање специјализоване интернет стране, 
намењене информисању жртава, која садржи 
свеобухватне и детаљне податке о правима жртава и 
доступним службама и услугама подршке и помоћи. 
 

II квартал 2019. године Министарство правде, 
ОЕБС/ИПА 2016 Пројектни тим 

 

7.2. Повезивање специјализоване интернет стране са што 
већим бројем интернет страна: државних органа, 
других институција, организација цивилног друштва и 
медицинских установа. 

Континуирано, почев од II квартала 
2019. године 

Министарство правде, 
Министарство унутрашњих 

послова, Министарство за рад, 
запошљавање, борачка и 

социјална питања, 
Министарство здравља, 

Министарство науке, просвете 
и технолошког развоја, 
организације цивилног 

друштва 

 

 

7.3. Израда, штампање и дистрибуција информативних 
брошура за жртве. 
 

Континуирано, почев од IV квартала 
2019. године 

Министарство правде, 
Министарство унутрашњих 

послова, Високи савет 
судства, Државно веће 

тужилаца, Министарство 
здравља, Министарство за 

рад, запошљавање, борачка и 
социјална питања, 

Министарство државне управе 
и локалне самоуправе 

 

 

7.4.  Израда Студије изводљивости за оснивање  посебног 
позивног центра за жртве и сведоке кривичних дела.  

 III квартал 2022. године Министарство правде, 
ОЕБС/ИПА 2016 Пројектни тим 
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8. Подизање свести представника медија и опште популације о правима жртава кривичних дела у Републици Србији 
 

Индикатори:  
1. Унапређена знања и вештине извештавања представника медија у области права жртава; 
2. Унапређена свест опште јавности о правима жртава. 

 

 Активност 
 

Временски оквир Носилац активности Буџет 
 

8.1. Организација радионица за представнике медија у 

области права жртава. 

Континуирано, почев од II квартала 
2019. године 

Министарство правде, 
ОЕБС/ИПА 2016 Пројектни тим 

 

8.2.  Одржавање консултативних састанака са 
Регулаторним телом за електронске медије и 
Саветом за штампу са циљем унапређења 
контролних механизама у области извештавања о 
жртвама. 

Периодично, почев од IV квартала 
2019. године 

 
Министарство правде, 

ОЕБС/ИПА 2016 Пројектни 
тим, Координационо тело 

 

8.3. Спровођење интернет кампање о правима жртава  са 

фокусом на друштвеним мрежама. 

 

Континуирано, почев од I квартала 
2020. године 

Министарство правде, 
ОЕБС/ИПА 2016 Пројектни тим 

 

8.4. Унапређење заступљености информација о правима 
жртава у јавним и комерцијалним медијима. 
 

Континуирано, почев од III квартала 
2019. године 

Министарство правде, 
ОЕБС/ИПА 2016 Пројектни тим 

 

9. Унапређење система процесне заштите жртава и сведока кроз јачање нормативних гаранција и инфраструктуре 
судова и тужилаштава  

 

Индикатори:  
1. Унапређена примена мера процесне заштите жртава и сведока кривичних дела; 
2. Правосудна инфраструктура унапређена на начин који омогућава адекватнији третман жртава и сведока кривичних дела. 

 

9.1. Извршити анализу постојеће праксе у поступању 
органа поступка и других учесника у поступку када је 

 
I квартал 2020. године 

Министарство правде, 
ОЕБС/ИПА 2016 Пројектни тим 
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реч о испитивању осетљивих сведока и дефинисати 
препоруке за унапређење. 
 

9.2. Извршити анализу постојеће праксе поступања у 
изрицању мера одржавања процесне дисциплине и 
мера процесне заштите жртава и сведока, опомена и 
новчаног кажњавања бранилаца и других учесника у 
поступку који вређају сведока или оштећеног, или му 
прете или угрожавају његову безбедност и 
дефинисати препоруке за унапређење. 

 

 
I квартал 2020. године 

 
Министарство правде, 

ОЕБС/ИПА 2016 Пројектни тим 

 

9.3. Континуирано пратити примену мера процесне 
заштите жртава и сведока у пракси употребом 
посебно дизајнираног упитника. 

Континуирано, почев од II квартала 
2021. године 

Врховни касациони суд, 
Координационо тело 

 

9.4. Израда каталога стандарда које правосудна 
инфраструктура треба да испуни у погледу заштите и 
подршке жртвама и сведоцима и њихова 
континуирана имплементација приликом изградње и 
обнове зграда судова и јавних тужилаштава.  
(повезана активност 3.5) 
 

 
Континуирано, почев од IV квартала 

2019. године 

 
Министарство правде, 

ОЕБС/ИПА 2016 Пројектни тим 

 

9.5. Доношење правилника којим се уређује употреба 
видео линка у кривичном поступку. 
 

 II квартал 2020. године Министарство правде, 
Врховни касациони суд 

 

9.6. Набавка ИТ опреме са циљем шире примене 
испитивања сведока путем видео линка. (повезане 
активности 3.1-3.3) 
 

Континуирано, почев од IV квартала 
2019. године 

Министарство правде, 
ОЕБС/ИПА 2016 Пројектни тим 

 

 

9.7. Израда програма и спровођење обука за коришћење 
видео линка. 

Континуирано, почев од I квартала 
2020. године 

Министарство правде, 
Врховни касациони суд, 

ОЕБС/ИПА 2016 Пројектни тим 
 

 

10. Међународна сарадња и размена искустава у области подршке и заштите жртава и сведока кривичних дела 

Индикатори:  
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1. Национална мрежа служби подршке жртвама и сведоцима кривичних дела у Републици Србији континуирано сарађује са 
релевантним међународним организацијама и службама подршке; 

2. Препоруке Координационог тела за унапређење рада Националне мреже, базиране су и на упоредноправним решењима и доброј 
пракси у области подршке жртвама кривичних дела. 
 

10.1. Координационо тело уз подршку Координатора 
континуирано ради на учлањењу у међународне 
организације и мреже организација у области 
заштите и подршке жртвама, као и другим видовима 
сарадње са њима.  
 

Континуирано почев од IV квартала 
2019. године 

Координационо тело, 
Министарство правде  

 

10.2. Координационо тело приликом дефинисања 
препорука за унапређење рада Националне мреже, 
узима у обзир и упоредноправна решења и добре 
праксе у области подршке жртвама кривичних дела. 
 

Континуирано почев од IV квартала 
2019. године 

Координационо тело, 
Министарство правде 

 

10.3. Службе подршке укључене у Националну мрежу, уз 
подршку Координатора, остварују континуирану 
сарадњу са службама подршке жртвама и сведоцима 
у региону. 
 

Континуирано почев од IV квартала 
2020. године 

Службе подршке у оквиру 
националне мреже, 

Министарство правде 

 

11. Континуирано праћење и ефикасна координација процеса унапређења положаја жртава кривичних дела у Републици 
Србији 

 

Индикатори:  
1. Координационо тело за подршку жртвама и сведоцима успостављено и редовно се састаје; 
2. Координационо тело за подршку жртвама и сведоцима прати и анализира мере усмерене на унапређење положаја жртава кривичних 

дела и издаје препоруке за унапређење; 
3. Извештаји о спровођењу Стратегије се редовно израђују, разматрају, усвајају и јавно су доступни на интернет странама надлежних 

институција; 
4. Акциони план за спровођење Националне стратегије за период 2023-2025. благовремено усвојен и базиран на одредбама Националне 

стратегије и резултатима њеног спровођења у прве три године. 
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11.1 Оснивање Координационог тела за подршку жртвама 
и сведоцима кривичних дела у Републици Србији. 
 

III квартал 2019. године Влада Републике Србије на 
иницијативу Министарства 

правде 

 

11.2. Координационо тело за подршку жртвама и 
сведоцима кривичних дела у Републици Србији, 
састаје се квартално. 
 

Континуирано, почев од IV квартала 
2019. године 

 
Министарство правде 

 

11.3. Координационо тело за подршку жртвама и 
сведоцима кривичних дела у Републици Србији прати 
и анализира мере усмерене на унапређење положаја 
жртава кривичних дела, усваја извештаје и издаје 
препоруке за унапређење. 
 

Континуирано, почев од IV квартала 
2019. године 

 
Министарство правде 

 

11.4. Извештаји о спровођењу Стратегије јавно су доступни 
на интернет странама надлежних институција. 

Континуирано, почев од IV квартала 
2019. године 

Министарство правде, 
Министарство унутрашњих 

послова, Високи савет 
судства, Државно веће 

тужилаца 

 

 

11.5. Координационо тело организује, на годишњем нивоу, 
округле столове на тему сагледавања напретка 
оствареног у претходној години у области заштите и 
подршке жртава и сведока а у оквиру мера 
предвиђених Националном стратегијом и пратећим 
Акционим планом. 
 

Континуирано, почев од IV квартала 
2020. године 

Координационо тело, 
Министарство правде 

 

11.6. Координационо тело уз подршку екстерних експерата 
израђује и усваја процену утицаја спровођења 
Националне стратегије и пратећег акционог плана за 
период 2019-2020. године, са препорукама за израду 
Акционог плана за период 2023-2025. године. 
 

II квартал 2022. године Координационо тело, 
Министарство правде 

 

11.7. Израда и усвајање Акционог плана за спровођење 
Националне стратегије за остваривање права жртава 
и сведока у Републици Србији за период од 2023-
2025. године. 
 

III квартал 2022. године Министарство правде  

 


