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ПРЕДЛОГ 

 

АКЦИОНИ ПЛАН ЗА СПРОВОЂЕЊЕ НАЦИОНАЛНЕ СТРАТЕГИЈЕ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА ЖРТАВА И СВЕДОКА КРИВИЧНИХ ДЕЛА У 
РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ ЗА ПЕРИОД 2020-2025. ГОДИНЕ, У ПЕРИОДУ 2023-2025 

 
 

I. УВОД 

 
Република Србија је 28. јула 2014. године званично примила Извештај о скринингу за Преговарачко поглавље 23: Правосуђе и основна 

права.1 Тај документ представљао је завршни корак скринингa, односно аналитичког прегледа усклађености законодавства Републике 

Србије са правним тековинама и стандардима Европске уније, спроведеног у периоду који је претходио припреми Извештаја. По процени 

коју је Европска комисија изнела у Извештају о скринингу2, Србија требало да спрoвeде мере неопходне ради успостављања  минимaлних 

стaндaрда o прaвимa, пoдршци и зaштити жртaвa и свeдoкa кривичнoг дeлa у склaду сa Дирeктивoм 2012/29 EУ. Ради испуњења задатака 

које је ЕК поставила пред Републику Србију, Акционим планом за Поглавље 233 који је Влада Републике Србије усвојила априла 2016. 

године, предвиђен је читав низ активности које би се, начелно, могле поделити у две велике групе: 

Најпре, Акционим планом је предвиђен сет активности које за сврху имају унапређење положаја жртава уопште, без обзира на врсту 

кривичног дела. Поред тога, Акциони план у различитим сегментима предвиђа различите активности које имају за циљ унапређење 

положаја појединих, посебно осетљивих категорија жртава.  

Дефинишући прелазна мерила кроз чију испуњеност ће оцењивати напредак који је Србија направила у овој области, ЕУ је поздравила 

намеру Србије да оцени степен усклађености свог законодавства са правним тековинама ЕУ у погледу права жртве и да након тога изврши 

усклађивање свог законодавства, као и да успостави мрежу услуга широм земље за пружање подршке жртвама, сведоцима и оштећенима 

у свим фазама кривичног поступка. Поред тога, ЕУ је нагласила да Србија треба да обезбеди приступ основном нивоу услуга подршке и 

да олакша упућивање на организације за пружање помоћи жртвама од стране полиције. ЕУ je позвала Србију да активно подстиче и прати 

примену ових права, као и да организује довољан број обука у вези са тим.4 

                                                           
1 Извештај о скринингу за Поглавље 23, доступно на: http://seio.gov.rs/upload/documents/eu_dokumenta/Skrining/Screening%20Report%2023_SR.pdf, приступљено 2. маја 2016. године; 
2 Извештај о скринингу за Поглавље 23, доступно на: http://seio.gov.rs/upload/documents/eu_dokumenta/Skrining/Screening%20Report%2023_SR.pdf, приступљено 2. маја 2016. године; 
3 Акциони план за Поглавље 23, доступно на: http://www.mpravde.gov.rs/files/Akcioni%20plan%20PG%2023.pdf, приступљено 1. јуна 2016. године 
4 European Union Common Negotiation Position for Chapter 23, available on: http://mpravde.gov.rs/files/Ch23%20EU%20Common%20Position.pdf, last accessed on October 30th 2016. 

http://seio.gov.rs/upload/documents/eu_dokumenta/Skrining/Screening%20Report%2023_SR.pdf
http://seio.gov.rs/upload/documents/eu_dokumenta/Skrining/Screening%20Report%2023_SR.pdf
http://www.mpravde.gov.rs/files/Akcioni%20plan%20PG%2023.pdf
http://mpravde.gov.rs/files/Ch23%20EU%20Common%20Position.pdf
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Када је реч о степену реализације активности планираних за прву фазу, битно је напоменути да је Министарство правде уз подршку MDTF-

JSS пројекта, као и Мисије ОЕБС-а у Републици Србији, спровело свеобухватну анализу усклађености кривичног законодавства са 

Директивом 2012/029/ЕУ, али и компаративну анализу различитих модела организације служби подршке жртвама у Европи.  

На бази ових анализа5, као и пилот пројекта раније спроведеног од стране Мисије ОЕБС-а у Републици Србији и Републичког јавног 

тужилаштва, у јуну 2018. године започео је рад радне групе за израду Националне стратегије за унапређење положаја жртава и сведока 

кривичних дела у Републици Србији. Радна група је укључила представнике свих релевантних институција, академске заједнице и 

цивилног друштва, а њен рад је био подржан од стране ИПА 2016 Пројекта „Подршка жртвама и сведоцима у Републици Србији“ који 

спроводи Мисије ОЕБС-а у Републици Србији.6 Након две године рада Радне групе и неколико кругова консултативног процеса и јавне 

расправе, Влада Републике Србије је на седници одржаној 30. јула 2020. године усвојила Националну стратегију за остваривање жртава и 

сведока кривичних дела у Републици Србији за период од 2012-2025. године са пратећим Акционим планом за период 2020-2022. године 

(у даљем тексту: Стратегија за жртве). 

Чланом 18. Закона о планском систему Републике Србије („Службени гласник РС”, број 30/18) и Уредбом о методологији управљања 

јавним политикама, анализи ефеката јавних политика и прописа и садржају појединачних докумената јавних политика "Службени гласник 

РС", број 8 од 8. фебруара 2019, предвиђа се обавеза доносиоца јавне политике да у случају да је акциони план усвојен на краћи период 

од периода важења стратегије за потребе чијег спровођења је донет,  а који не може бити краћи од годину дана, да благовремено усвоји 

акциони план за наредни период примене те стратегије. У складу са овом обавезом, Министарство правде је спровело процене утицаја 

спровођења Акционог плана за период 2020-2022. године, као претходни корак у изради Акционог плана за период од 2023. до 2025. 

године и препознало потребу да се обезбеди континуитет реформи, али и унапређена динамика и ефикасност праћења и оцењивања 

ефеката њиховог спровођења. 

 

II. МЕТОДОЛОГИЈА ИЗРАДЕ АКЦИОНОГ ПЛАНА И КОНСУЛТАТИВНИ ПРОЦЕС 

 

Решењем Министра правде од 2022. године, формирана је радна група чији је мандат израда радног текста Акционог плана за примену 

Стратегије за жртве у периоду 2023-2025. године. Чланством у радној групи обухваћени су сви државни органи који играју кључну улогу у 

реформским процесима у овој области (Министарство правде, Министарство унутрашњих послова, Министарство за рад, запошљавање, 

борачка и социјална питања,  Високи савет судства, Државно веће тужилаца, Врховни касациони суд, Републичко јавно тужилаштво, 

                                                           
5 Све наведене анализе доступне су на: https://www.podrskazrtvama.rs/lat/dokumenti/izvestaji-i-analize.php, приступљено 31.3.2021. године 
6 Види више на: https://www.podrskazrtvama.rs/o-projektu.php, приступљено 31.3.2021. године 

https://www.podrskazrtvama.rs/lat/dokumenti/izvestaji-i-analize.php
https://www.podrskazrtvama.rs/o-projektu.php
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Правосудна академија, Савет за праћење и унапређење рада органа кривичног поступка и извршења кривичних санкција према 

малолетницима, Службa зa пoмoћ и пoдршку свeдoцимa и oштeћeнимa при Вишем суду у Београду), Адвокатска комора Србије, научна 

заједница (Институт за криминолошка и социолошка истраживања) и организације цивилног друштва изабране посредством јавног 

позива Министарства државне управе и локалне самоуправе (АСТРА, ЈУКОМ, Центар за несталу и злостављану децу и Удружење „Да се 

зна“) као и експерт Мисије ОЕБС-а у Србији. Радна група је одржала три састанка (29.11.2022. године у Београду и  16. и 17. 1. 2023. године 

у Вршцу) при чему су анализирани резултати спровођења, Акционог плана за период од 2020. до 2022. године, анализирана обимна 

допунска грађа (извештаји, анализе, процене утицаја, итд) и дефинисане нове активности, рокови и показатељи за период 2023-2025. 

године. 

Закључком Владе Републике Србије од ..фебруара 2023 године, отпочела је јавна расправа о радном тексту Акционог плана. Јавна 

расправа трајала је до .. марта 2023. године.7 

 
 

III. ПРОЦЕНА ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА 

 

 
: Биће унето у финалну верзију документа: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
7 Сви подаци о трајању, току и исходу јавне расправе биће унети у финални текст Акционог плана 
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IV. ТАБЕЛА АКЦИОНОГ ПЛАНА 

 
 

Акциони план за спровођење Националне стратегије за остваривање права жртава и сведока у Републици Србији за период 2020-2025. године  

који се примењује у периоду од 2023. до 2025. године 

 

Документ јавне политике: Националне стратегије за остваривање права жртава и сведока у Републици Србији за период 
2020-2025. године 

Акциони план: Акциони план за спровођење Националне стратегије за остваривање права жртава и сведока у 
Републици Србији за период 2020-2025. године који се примењује у периоду од 2023. до 2025. 
године 

Координација и извештавање: Координационо тело за подршку жртвама и сведоцима 

 

ОПШТИ ЦИЉ: Унапређење положаја жртава и сведока у кривичноправном систему Републике Србије у 
складу са стандардима ЕУ садржаним у Директиви (2012)029. 

Институција надлежна за праћење и контролу: Координационо тело за подршку жртвама и сведоцима 

Показатељ 
ефекта јавне 

политике 

Јединица 
мере 

Извор 
верификације 

Почетна вредност Почетна 
година 

Циљана 
вредност у 
2023. год. 

Циљана 
вредност у 
2024. год. 

Циљана вредност 
у 2025. год. 

Степен 
усклађености 
нормативног и 
институционалног 
оквира , као и 
пракси 
остваривања 
права жртава и 
сведока са 
стандардима 

Неусклађен 

Делимично 
усклађен 

Усклађен 

 

Извештаји 
Координационог 
тела 

делимично усклађен 2022. 
 

делимично 
усклађен 

делимично 
усклађен 

Остваривање 
права жртава и 
сведока кривичних 
дела осигурано је 
нормативним и 
институционалним 
оквиром, као и 
добрим праксама 
у Републици 
Србији у складу са 
стандардима 
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гарантованим 
Директивом. 

гарантованим 
Директивом. 

 

Посебни циљ 1: Успостављање Националне мреже служби подршке 

Институција одговорна за координацију и извештавање: Министарство правде 

Показатељ(и) на нивоу 
посебног циља (показатељ 
исхода) 

Jединица мере 
 

Извор провере Почетна 
вредност  

Базна 
година 

Циљaна 
вредност у 
2023. год. 

Циљaна 
вредност у  
2024. год. 

Циљaна 
вредност у  
2025. год. 

Национална мрежа обухвата 25 
служби подршке основаних 
при судовима, службе подршке 
и помоћи жртвама и 
сведоцима при Вишем суду у 
Београду и Тужилаштву за 
ратне злочине, као и службе 
основане при организацијама 
цивилног друштва. 

Постојање и 
операбилност 
Националне 
мреже служби 
подршке 
жртвама 

Извештаји 
Координационог 
тела 

Национална 
мрежа не 
постоји 

2022. Национална 
мрежа не 
постоји 

Национална 
мрежа не 
постоји 

Национална 
мрежа 
оперативна и 
обезбеђује 
услуге 
помоћи и 
подршке у 
складу са 
стандардима 
прописаним 
Директивом. 
 

 

Мера 1.1: Измена нормативног оквира којим се уређује организација правосуђа 

Институција одговорна за реализацију: Министарство правде 

Период спровођења: III квартал 2023- IV квартал 2023. године Тип мере: Регулаторна 

Прописи које је потребно изменити/усвојити за спровођење мере: - Закон о уређењу судова; 
- Судски пословник; 
- Правилник о управи у јавним тужилаштвима; 
- Правилници о унутрашњем уређењу и систематизацији радних 

места у вишим судовима; 
- Правилник о унутрашњем уређењу и систематизацији радних 

места у Тужилаштву за ратне злочине; 
- Правилник којим се уређује рад служби подршке жртвама и 

сведоцима кривичних дела при вишим судовима у Републици 
Србији, њихово поступање са жртвама и сведоцима кривичних 
дела, стандарди квалитета и механизми одговорности пружалаца 
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подршке., укључивање специјализованих служби подршке 
жртвама у Националну мрежу и надзор над радом служби подршке 
жртвама и сведоцима кривичних дела у оквиру Националне мреже 

Показатељ(и)  на нивоу 
мере (показатељ 
резултата) 

Jединица 
мере 
 

Извор провере Почетна вредност  Базна 
година 

Циљaна 
вредност у 
2023. год. 

Циљaна 
вредност у  
2024. год. 

Циљaна 
вредност у  
2025. год. 

Нормативни оквир којим 
се уређује организација 
правосуђа препознаје и 
адекватно регулише 
успостављање и рад 
служби подршке жртвама 
и сведоцима. 

Степен 
усклађености 

Извештаји 
Координационог 
тела 

20% 2022. 50% 100% 100% 

 

Извор финансирања мере 
 

Веза са програмским буџетом 
 

Укупна процењена финансијска средства у 000 
дин. по години имплементације 

2023. год.  2024. год. 2025. год. 

Приходи из буџета     

Финансијска помоћ ЕУ    

Други донатор-навести који     

 

Назив активности: Орган који 
спроводи 
активност 

Oргани 
партнери у 
спровођењу 
активности 

Рок за 
завршетак 
активности 

Извор 
финансирања 

Веза са 
програмским 
буџетом 

 

Укупна процењена финансијска средства 
по изворима у 000 дин.  

2023. год. 2024. год. 2025. год. 

1.1.1. Израда нацрта 
посебног закона 
којим се уређује 
радноправни статус 
судијских помоћника, 
са циљем регулисања 
положаја судијских 
помоћника за 
пружање подршке и 

Министарство 
правде 

Врховни 
касациони 
суд 
 
Високи савет 
судства 

III квартал 
2023. 
године 

Извор 1.....     

.......   
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помоћи жртвама и 
сведоцима 
кривичних дела. 
 

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

Министарство 
правде 

Високи савет 
судства 
Врховни 
касациони 
суд 
 
 

IV квартал 
2023. 
године 

     

1.1.3. Измена 
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.  
 

Министарство 
правде 

Републичко 
јавно 
тужилаштво 

IV квартал 
2023. 
године 

     

1.1.4. Измена 
Правилника о 
унутрашњем 
уређењу и 
систематизацији 
радних места у 
Тужилаштву за ратне 
злочине којом се 
предвиђа 
успостављање радног 
места тужилачког 

Министарство 
правде 

 IV квартал 
2023. 
године 
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помоћника за 
пружање подршке 
жртвама и сведоцима 
кривичних дела. 
 

1.1.5. Доношење 
Правилника којим се 
уређује:  
организација и рад 
служби подршке 
жртвама и сведоцима 
кривичних дела при 
вишим судовима у 
Републици Србији и 
њихово поступање са 
жртвама и сведоцима 
кривичних дела;  
-   стандарди 

квалитета и 
одговорност 
пружалаца 
подршке и 
помоћи жртвама 
и сведоцима 
кривичних дела; 

- Укључивање 
специјализованих 
служби подршке 
жртвама у 
Националну 
мрежу; 

- надзор над 
радом служби 
подршке 
жртвама и 
сведоцима 
кривичних дела у 
оквиру 

Министарство 
правде 

 IV квартал 
2023. 
године 
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Националне 
мреже 

 
  
 

 
 

Мера 1.2: Оснивање служби за помоћ и подршку жртвама и сведоцима кривичних дела при вишим судовима у Републици Србији 
 

Институција одговорна за реализацију: Министарство правде 

Период спровођења:   IV квартал 2023- IV квартал 2025. године Тип мере: Институционално управљачка организациона 

Показатељ(и)  на нивоу 
мере (показатељ 
резултата) 

Jединица 
мере 
 

Извор провере Почетна вредност  Базна 
година 

Циљaна 
вредност у 
2023. год. 

Циљaна 
вредност у  
2024. год. 

Циљaна 
вредност у  
2025. год. 

Број основаних служби при 
вишим судовима 
 

број Извештаји 
Координационог 
тела 

0 2022. 4 9 15 

Број запослених судијских 
помоћника за пружање 
подршке 

број Извештаји 
Координационог 
тела 

0 2022. 4 9 15 

 

Извор финансирања мере 
 

Веза са програмским буџетом 
 

Укупна процењена финансијска средства у 000 
дин. по години имплементације 

2023. год.  2024. год. 2025. год. 

Приходи из буџета     

Финансијска помоћ ЕУ    

Други донатор-навести који     

 

Назив активности: Орган који 
спроводи 
активност 

Oргани 
партнери у 
спровођењу 
активности 

Рок за 
завршетак 
активности 

Извор 
финансирања 

Веза са 
програмским 
буџетом 

 

Укупна процењена финансијска средства по 
изворима у 000 дин.  

2023. год. 2024. год. 2025. год. 

1.2.1. Оснивање 
службе подршке 

Министарство 
правде 

Виши 
судови у 

Извор 1.....     
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жртвама и 
сведоцима 
кривичних дела при 
Вишем суду у: 
1.Београду 
2.Новом Саду 
3.Крагујевцу 
4.Нишу  
 

Београду, 
Новом 
Саду, Нишу 
и 
Крагујевцу 

IV квартал 
2023. 
године 

.......     

1.2.2.  Оснивање 
службе подршке 
жртвама и 
сведоцима 
кривичних дела при 
Вишем суду у: 
1. Зрењанину  
2.Сомбору 
3.Пожаревцу 
4.Новом Пазару 
5. Врању 
 

Министарство 
правде 

Виши 
судови у 
Зрењанину, 
Сомбору, 
Пожаревцу, 
Новом 
Пазару, 
Врању 
 

IV квартал 
2024. 
године 

     

1.2.3. Оснивање 
службе подршке 
жртвама и 
сведоцима 
кривичних дела при 
Вишем суду у: 
1.Суботици 
2.Шапцу 
3.Чачку 
4.Краљеву 
5.Ужицу 
6.Зајечару 
 

Министарство 
правде 

Виши 
судови у 
Суботици, 
Шапцу, 
Чачку, 
Краљеву, 
Ужицу, 
Зајечару 
 

IV квартал 
2025. 
године 

     

1.2.4. Запошљавање 
судијских помоћника 
за пружање подршке 
жртвама у 

Министарство 
правде 

  IV квартал 
2025. 
године 
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новооснованим 
службама подршке 
при вишим 
судовима, а складу 
са следећом 
динамиком: 
1. четири у 2023. 

години 
2. пет у 2024. 

години 
3. шест у 2025. 

години 
 

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

1. четири у 2023. 
години 

2. пет у 2024. 
години 

3. шест у 2025. 
години 

 
 

Министарство 
правде 

Виши 
судови 

IV квартал 
2025. 
године 

     

1.2.6. Израда студије 
изводљивости, 
развој и 
успостављање 
софтверског решења 
базе података за 
потребе рада служби 
подршке жртвама и 
сведоцима 

Министарство 
правде 

  IV квартал 
2025. 
године 
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кривичних дела у 
Републици Србији. 
 

 

Мера 1.3: Успостављање Националне мреже 

Институција одговорна за реализацију: Министарство правде 

Период спровођења: IV квартал 2023. године- IV квартал 2025. 
године 

Тип мере: Институционално организационо управљачка 

Показатељ(и)  на нивоу 
мере (показатељ 
резултата) 

Jединица 
мере 
 

Извор провере Почетна вредност  Базна 
година 

Циљaна 
вредност у 
2023. год. 

Циљaна 
вредност у  
2024. год. 

Циљaна 
вредност у  
2025. год. 

Национална мрежа 
успостављена 

ДА/НЕ Извештаји 
Координационог 
тела 

НЕ 2022. НЕ НЕ ДА 

Координатор почео са 
радом 

ДА/НЕ Извештаји 
Координационог 
тела 

НЕ 2022. ДА ДА ДА 

 

Извор финансирања мере 
 

Веза са програмским буџетом 
 

Укупна процењена финансијска средства у 000 
дин. по години имплементације 

2023. год.  2024. год. 2025. год. 

Приходи из буџета     

Финансијска помоћ ЕУ    

Други донатор-навести који     

 

Назив активности: Орган који 
спроводи 
активност 

Oргани партнери у 
спровођењу активности 

Рок за 
завршетак 
активности 

Извор 
финансирања 

Веза са 
програмским 
буџетом 

 

Укупна процењена финансијска 
средства по изворима у 000 дин.  

2023. 
год. 

2024. год. 2025. год. 

1.3.1.  Почетак 
рада 
Координатора 
Служби подршке у 
Министарству 
правде. 

Министарство 
правде 

 IV квартал 
2023. 
године 

Извор 1.....     

.......     
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1.3.2. Почетак рада 
Националне 
мреже служби 
подршке жртвама 
и сведоцима 
кривичних дела у 
Републици Србији. 
 

Министарство 
правде 

Виши судови I квартал 
2025. 
године 

     

1.3.3. Унапређење 
рада постојеће 
Службе за помоћ и 
подршку 
оштећенима и 
сведоцима при 
Посебном 
одељењу за 
организовани 
криминал и 
Одељењу за ратне 
злочине Вишег 
суда у Београду,  у 
складу са 
релевантним 
међународним 
стандардима и 
измењеним 
нормативним 
оквиром из мере 
1.1. а ради 
укључења у 
Националну 
мрежу. 
 

Виши суд у 
Београду 

Министарство правде II квартал 
2024. 
године 

     

1.3.4. Унапређење 
рада Службе и 
Тужилаштву за 
ратне злочине, у 

Тужилаштво 
за ратне 
злочине 

Министарство правде II квартал 
2024. 
године 
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складу са 
релевантним 
међународним 
стандардима и 
измењеним 
нормативним 
оквиром из мере 
1.1., а ради 
укључења у 
Националну 
мрежу. 

1.3.5. Измена 
Правилника о 
лиценцирању 
стручних радника у 
социјалној 
заштити, а на 
основу 
критеријума из 
Правилника чије је 
усвајање 
предвиђено у 
активности 1.1.5.  

Министарство 
за рад, 
запошљавање, 
борачка и 
социјална 
питања 

Министарство правде 
 
Републички завод за 
социјалну заштиту 
Покрајински завод за 
социјалну заштиту 

II квартал 
2024. 
године 

     

1.3.6. 
Стандардизација 
рада постојећих 
служби подршке и 
помоћи жртвама и 
сведоцима 
кривичних дела 
при другим 
институцијама 
Републике Србије 
ради укључења у 
Националну 
мрежу. 
 

Министарство 
за рад, 
запошљавање, 
борачка и 
социјална 
питања 

Министарство правде IV квартал 
2025. 
године 
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1.3.7. 
Објављивање 
јавног позива за 
укључивање 
служби подршке 
жртвама и 
сведоцима 
основаних при 
организацијама 
цивилног друштва 
у Националну 
мрежу служби 
подршке. 
 

Министарство 
правде 

 IV квартал 
2024. 
године 

     

1.3.8.
 Континуир
ано праћење рада 
и припрема 
спровођења 
евалуације рада 
служби подршке 
жртвама и 
сведоцима 
основаних при 
организацијама 
цивилног друштва 
у оквиру 
Националне 
мреже служби 
подршке. 
 

Министарство 
правде 

 IV квартал 
2025. 
године 

     

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

Министарство 
правде 

 II квартал 
2023. 
године 
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мреже, у смислу 
суфинансирања 
служби подршке 
укључених у 
Националну 
мрежу (активности 
1.3.7. и 1.3.8) 
 

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

Министарство 
правде 

 I квартал 
2025. 
године 

     

 

Мера 1.4: Јачање стручних капацитета у области остваривања права жртава и сведока кривичних дела у Републици Србији 
 

Институција одговорна за реализацију: Правосудна академија 

Период спровођења: III квартал 2023- IV квартал 2025. Тип мере: Информативно едукативна 

Показатељ(и)  на нивоу 
мере (показатељ 
резултата) 

Jединица 
мере 
 

Извор провере Почетна вредност  Базна 
година 

Циљaна 
вредност у 
2023. год. 

Циљaна 
вредност у  
2024. год. 

Циљaна 
вредност у  
2025. год. 

 Проценат судија које 
поступају у кривичној 
материји, додатно 

% Извештаји 
Координационо
г тела 

5% 2022. 10% 20% 35% 
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обучениху области права 
жртава 

Проценат  јавних тужилаца 
додатно обучених у 
области права жртава 

% Извештаји 
Координационо
г тела 

8% 2022. 12% 20% 50% 

Број припадника полиције 
додатно обучених у 
области права жртава 

број Извештаји 
Координационо
г тела 

63 полицијска 
службеника је 
присуствовало 

тренингу тренера 
2022. године који је 

организовала Мисија 
ОЕБС у Србији, да би 
потом обучили 8.791 

полицијског 
службеника 

2022. Сви 
полицијски 
службениц
и (у 
зависности 
од 
тренутног 
броја 
запослених
) 

Сви 
полицијски 
службеници 
(у зависности 
од тренутног 
броја 
запослених) 

Сви 
полицијски 
службеници (у 
зависности од 
тренутног 
броја 
запослених) 

 обучених адвоката у 
области права жртава 

% Извештаји 
Координационо
г тела 

 
160 

2022. 200 300 400 

Број обучених пружалаца 
подршке 

број Извештаји 
Координационо
г тела 

0 2022. 10 15 25 

Број обучених припадника 
судске страже 

број Извештаји 
Координационо
г тела 

0 2022. 0 15 30 

 

Извор финансирања мере 
 

Веза са програмским буџетом 
 

Укупна процењена финансијска средства у 000 
дин. по години имплементације 

2023. год.  2024. год. 2025. год. 

Приходи из буџета     

Финансијска помоћ ЕУ    

Други донатор-навести који     

 

Назив активности: Орган који 
спроводи 
активност 

Oргани партнери у 
спровођењу 
активности 

Рок за 
завршетак 
активности 

Извор 
финансирања 

Веза са 
програмским 
буџетом 

 

Укупна процењена финансијска 
средства по изворима у 000 дин.  

2023. год. 2024. год. 2025. год. 
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1.4.1. Израдити 
програм обуке за 
пружаоце 
примарне/опште 
подршке жртвама 
ангажоване у 
службама у оквиру 
Националне 
мреже. 
 

Правосудна 
академија 

 III квартал 
2023. 
године 

Извор 1.....     

.......     

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

Правосудна 
академија 

 IV квартал 
2025. 
године 

     

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

Службе 
специјализоване 
подршке 

Републички завод 
за социјалну 
заштиту 
Покрајински 
завод за 
социјалну заштиту 
 

IV квартал 
2025. 
године 

     

1.4.4. Спроводити 
специјализоване 
обуке за пружаоце 

Организације у 
оквиру којих 
функционишу 

 IV квартал 
2025. 
године 
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секундарне 
подршке жртвама 
ангажоване у 
службама у оквиру 
Националне 
мреже. 
 

службе 
специјализоване 
подршке 

1.4.5. Изменити 
Програм почетне 
обуке на 
Правосудној 
академији тако да 
обухвати обуке о 
правима жртава 
кривичних дела у 
складу са 
измењеним 
нормативним 
оквиром из мера 
1.1. и  2.1. 

Правосудна 
академија 

 II квартал 
2024. 
године 

     

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

Правосудна 
академија 

 II квартал 
2024. 
године 

     

1.4.7. Израдити 
програм обуке и 
тренинг 
материјале за 
потребе сталне 
обуке носилаца 
правосудних 
функција и 
полазника почетне 

Правосудна 
академија 

 I квартал 
2024. 
године 
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обуке на 
Правосудној 
академији. 

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

Правосудна 
академија 

 IV квартал 
2025. 
године 

     

1.4.9. Спроводити 
обуку полицијских 
службеника у 
функцији контакт 
тачака за 
информисање 
жртава и сведока. 
 

Министарство 
унутрашњих 
послова 

Криминалистичко-
полицијски 
универзитет 

IV квартал 
2025. 
године 

     

1.4.10. Уврстити у 
тематску област 
„Права жртава” у 
Програм сталне 
обуке полицијских 
службеника. 
 

Министарство 
унутрашњих 
послова 

Криминалистичко-
полицијски 
универзитет 

I квартал 
2023. 
године 

     

1.4.11. Спроводити 
обуке о правима 
жртава кривичних 
дела за полицијске 
службенике, 
укључујући 
припаднике 
Службе за 
откривање ратних 
злочина. 
 

Министарство 
унутрашњих 
послова 

Криминалистичко-
полицијски 
универзитет 

IV квартал 
2025. 
године 
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1.4.12. Спроводити 
обуке о правима 
жртава кривичних 
дела намењене 
адвокатима. 

Адвокатска 
академија 

 IV квартал 
2025. 
године 

     

1.4.13. Осмислити и 
спроводити 
програме обуке о 
поступању са 
жртвама за 
припаднике 
правосудне 
страже. 
 

Правосудна 
академија 

Министарство 
правде 

III квартал 
2024. 
године 

     

1.4.15. Осмислити и 
континуирано 
спроводити обуке у 
области права деце 
жртава.  

Правосудна 
академија 

Министарство за 
рад, 
запошљавање, 
борачка и 
социјална питања 
 
 

IV квартал 
2025. 
године 

     

1.4.16. Периодична 
организација 
округлих столова, 
радионица и 
мултисекторских 
састанака, са 
циљем 
сагледавања 
проблема у 
области 
препознавања, 
заштите и подршке 
жртвама 
кривичних дела.  

Министарство 
правде 

Министарство за 
рад, 
запошљавање, 
борачка и 
социјална питања 
 
Министарство 
просвете 
 
Министарство 
здравља 
 
Министарство за 
бригу о породици 
и демографију 

IV квартал 
2025. 
године 
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1.4.17. Припрема и 
организација 
округлог стола на 
тему дефинисања 
потреба за обукама 
у систему просвете, 
здравства и 
социјалне заштите 
(школски 
психолози, лекари 
ургентне 
медицине, 
гинеколози, 
педијатри и 
социјални 
радници). 
 

Министарство 
правде 

Министарство за 
рад, 
запошљавање, 
борачка и 
социјална питања 
 
Министарство 
просвете 
 
Министарство 
здравља 
 
Министарство за 
бригу о породици 
и демографију  

III квартал 
2024. 
године 

     

 

Мера 1.5: Унапређење механизама за одлучивање о имовинскоправном захтеву у оквиру кривичног поступка 
 

Институција одговорна за реализацију: Врховни касациони суд 

Период спровођења: I квартал 2023. године- IV квартал 2025. године Тип мере: Институционално организационо управљачка 

Показатељ(и)  на нивоу 
мере (показатељ 
резултата) 

Jединица 
мере 
 

Извор провере Почетна вредност  Базна 
година 

Циљaна 
вредност у 
2023. год. 

Циљaна 
вредност у  
2024. год. 

Циљaна 
вредност у  
2025. год. 

Проценат одлука о 
имовинскоправном захтеву 
донетих у кривичном 
поступку 

% Извештаји 
Координационог 
тела 

2% 2022. 2% 3% 5% 

Број судија и јавних 
тужилаца обучених за 
примену Смерница- на 
годишњем нивоу 

број Извештаји 
Координационог 
тела 

109 2022. 100 100 100 
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Извор финансирања мере 
 

Веза са програмским буџетом 
 

Укупна процењена финансијска средства у 000 
дин. по години имплементације 

2023. год.  2024. год. 2025. год. 

Приходи из буџета     

Финансијска помоћ ЕУ    

Други донатор-навести који     

 

Назив активности: Орган који 
спроводи 
активност 

Oргани 
партнери у 
спровођењу 
активности 

Рок за 
завршетак 
активности 

Извор 
финансирања 

Веза са 
програмским 
буџетом 

 

Укупна процењена финансијска средства по 
изворима у 000 дин.  

2023. год. 2024. год. 2025. год. 

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

Правосудна 
академија 

 IV квартал 
2025. 
године 

Извор 1.....     

.......     

1.5.2. Континуирана 
примена Смерница 
за унапређење 
судске праксе у 
поступцима за 
накнаду штете 
жртвама тешких 
кривичних дела у 

Врховни 
касациони 
суд 

Републичко 
јавно 
тужилаштво 

IV квартал 
2025. 
године 
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кривичном поступку 
и праћење резултата 
примене ради 
дефинисања 
корективних мера. 
 

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

Службе 
подршке 
жртвама 

 IV квартал 
2025. 
године 

     

 

Мера 1.6: Међународна сарадња и размена искустава у области подршке и заштите жртава и сведока кривичних дела 

Институција одговорна за реализацију: Министарство правде 

Период спровођења: I квартал 2023. године- IV квартал 2025. године Тип мере: Институционално организационо управљачка 

Показатељ(и)  на нивоу 
мере (показатељ 
резултата) 

Jединица 
мере 
 

Извор провере Почетна вредност  Базна 
година 

Циљaна 
вредност у 
2023. год. 

Циљaна 
вредност у  
2024. год. 

Циљaна 
вредност у  
2025. год. 

Број поднетих апликација 
за чланство у 
међународним 
организацијама и мрежама 

број Извештаји 
Координационог 
тела 

0 2022. 0 1 1 

 

Извор финансирања мере 
 

Веза са програмским буџетом 
 

Укупна процењена финансијска средства у 000 
дин. по години имплементације 

2023. год.  2024. год. 2025. год. 

Приходи из буџета     

Финансијска помоћ ЕУ    
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Други донатор-навести који     

 

Назив активности: Орган који 
спроводи 
активност 

Oргани 
партнери у 
спровођењу 
активности 

Рок за 
завршетак 
активности 

Извор 
финансирања 

Веза са 
програмским 
буџетом 

 

Укупна процењена финансијска средства 
по изворима у 000 дин.  

2023. год. 2024. год. 2025. год. 

1.6.1. 
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.  
 

Координационо 
тело 

Министарство 
правде 
(Координатор) 

IV квартал 
2025. 
године 

Извор 1.....     

.......     

1.6.2. 
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. 
 

Координационо 
тело 

Министарство 
правде 
(Координатор) 

IV квартал 
2025. 
године 
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1.6.3. Службе 
подршке укључене 
у Националну 
мрежу, уз подршку 
Координатора, 
остварују 
континуирану 
сарадњу са 
службама подршке 
жртвама и 
сведоцима у 
региону. 
 

Службе 
подршке 
жртвама 

Координационо 
тело 
Министарство 
правде 
(Координатор) 

IV квартал 
2025. 
године 

     

 

Посебни циљ 2: Унапређење заштите жртава и сведока 
 

Институција одговорна за координацију и извештавање: Министарство правде 

Показатељ(и) на нивоу 
посебног циља (показатељ 
исхода) 

Jединица мере 
 

Извор провере Почетна 
вредност  

Базна 
година 

Циљaна 
вредност у 
2023. год. 

Циљaна 
вредност у  
2024. год. 

Циљaна 
вредност у  
2025. год. 

Доступност ефикасне и 
квалитетне мере заштите 
жртвама и сведоцима 
кривичних дела  у складу са 
стандардима прописаним 
Директивом. 
 

Доступно/делимично 
доступно/недоступно 

Извештаји 
Координационог 
тела 

Делимично 
доступно 

2022. Делимично 
доступно 

Делимично 
доступно 

Доступно 

 

Мера 2.1: Измене нормативног оквира у области казненог права у складу са одредбама Директиве  
 

Институција одговорна за реализацију: Министарство правде 

Период спровођења: IV квартал 2023. године- IV квартал 2024. године Тип мере: Регулаторна 

Прописи које је потребно изменити/усвојити за спровођење мере: - Кривични законик 
- Законик о кривичном поступку 
- Закон о малолетним учиниоцима кривичних дела и 

кривичноправној заштити малолетних лица 
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- Закон о посебним мерама за спречавање вршења 
кривичних дела против полне слободе према малолетним 
лицима 

- Закон о изменама и допунама Закона о извршењу кривичних 

санкција 
- Закона о извршењу ванзаводских санкција и мера 
- Закон о програму заштите учесника у кривичном поступку 

Показатељ(и)  на нивоу 
мере (показатељ 
резултата) 

Jединица мере 
 

Извор провере Почетна вредност  Базна 
година 

Циљaна 
вредност у 
2023. год. 

Циљaна 
вредност у  
2024. год. 

Циљaна 
вредност у  
2025. год. 

Степен усклађености 
Кривичног законика са 
међународним 
стандардима у области 
заштите жртава 

Није 
усклађен/делимично 
усклађен/потпуно 
усклађен 

Извештаји 
Координационог 
тела 

Делимично 
усклађен 

2022. Делимично 
усклађен 

Потпуно 
усклађен 

Потпуно 
усклађен 

Степен усклађености 
Законика о кривичном 
поступку са 
међународним 
стандардима у области 
заштите жртава 

Није 
усклађен/делимично 
усклађен/потпуно 
усклађен 

Извештаји 
Координационог 
тела 

Делимично 
усклађен 

2022. Делимично 
усклађен 

Потпуно 
усклађен 

Потпуно 
усклађен 

Степен усклађености 
Закона о малолетним 
учиниоцима кривичних 
дела и кривичноправној 
заштити малолетних лица 
са међународним 
стандардима у области 
заштите жртава 

Није 
усклађен/делимично 
усклађен/потпуно 
усклађен 

Извештаји 
Координационог 
тела 

Делимично 
усклађен 

2022. Делимично 
усклађен 

Потпуно 
усклађен 

Потпуно 
усклађен 

 

Извор финансирања мере 
 

Веза са програмским буџетом 
 

Укупна процењена финансијска средства у 000 
дин. по години имплементације 

2023. год.  2024. год. 2025. год. 

Приходи из буџета     

Финансијска помоћ ЕУ    
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Други донатор-навести који     

 

Назив активности: Орган који 
спроводи 
активност 

Oргани 
партнери у 
спровођењу 
активности 

Рок за 
завршетак 
активности 

Извор 
финансирања 

Веза са 
програмским 
буџетом 

 

Укупна процењена финансијска средства по 
изворима у 000 дин.  

2023. год. 2024. год. 2025. год. 

2.1.1. Израда Нацрта 
Закона о изменама и 
допунама 
Кривичног законика 
којим се релевантне 
одредбе овог 
законика усклађују 
са дефиницијом 
жртве из Директиве. 
 

Министарство 
правде 

 IV квартал 
2023. 
године 

Извор 1.....     

.......     

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

-  релевантне 
одредбе овог 
законика 
усклађују са 
дефиницијом 
жртве из 
Директиве; 

- регулише право 
жртава да током 
кривичног 
поступка са 
њима буде особа 
од поверења; 

- уводи забрана 
унакрсног 
испитивања и 

Министарство 
правде 

 I квартал 
2024. 
године 
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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; 
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- регулише 
питање употребе 
видео линка; 

- регулише 
питање услова за 
искључење 
јавности са 
главног 
претреса; 

- 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. 

 

2.1.3. Израда Нацрта 
Закона о изменама и 
допунама Закона о 
малолетним 
учиниоцима 
кривичних дела и 
кривичноправној 
заштити малолетних 
лица којим се 

Министарство 
правде 

 IV квартал 
2024. 
године 
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релевантне одредбе 
овог Закона 
усклађују са 
одредбама 
Директиве  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. 

 

2.1.4. 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. 
 

Министарство 
правде 

 IV квартал 
2023. 
године 
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2.1.5. Израда нацрта 
Закона о изменама и 
допунама Закона о 
извршењу 
кривичних санкција 
у делу који регулише 
механизме 
обавештавања 
жртве о пуштању 
осуђеног на 
слободу. 
 

Министарство 
правде 

 IV квартал 
2024. 
године 

     

2.1.6. 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. 
 

Министарство 
правде 

 IV квартал 
2024. 
године 

     

2.1.7. Израда нацрта 
Закона о изменама и 
допунама Закона о 
програму заштите 
учесника у 
кривичном 
поступку. 

Министарство 
правде 

Министарство 
унутрашњих 
послова 
(Јединица за 
заштиту) 

I квартал 
2024. 
године 

     

 

Мера 2.2: Јачање система процесне заштите жртава и сведока кроз унапређење праксе поступања са жртвама и сведоцима 

Институција одговорна за реализацију: Министарство правде 

Период спровођења: II квартал 2024. године- IV квартал 2025. године Тип мере: Интитуционално управљачко организациона 
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Показатељ(и)  на нивоу 
мере (показатељ 
резултата) 

Jединица 
мере 
 

Извор провере Почетна вредност  Базна 
година 

Циљaна 
вредност у 
2023. год. 

Циљaна 
вредност у  
2024. год. 

Циљaна 
вредност у  
2025. год. 

Развијени мониторинг 
инструменти за праћење 
механизама процесне 
заштите жртава у 
кривичном поступку 

ДА/НЕ Извештаји 
Координационог 
тела 

НЕ 2022. ДА ДА ДА 

Број мониторинг извештаја 
достављених 
Координационом телу на 
годишњем нивоу 

број Извештаји 
Координационог 
тела 

1 2022. 2 2 2 

Број објављених извештаја 
са препорукама 
Координационог тела на 
годишњем нивоу 

број Извештаји 
Координационог 
тела 

0 2022. 1 1 1 

 

Извор финансирања мере 
 

Веза са програмским буџетом 
 

Укупна процењена финансијска средства у 000 
дин. по години имплементације 

2023. год.  2024. год. 2025. год. 

Приходи из буџета     

Финансијска помоћ ЕУ    

Други донатор-навести који     

 

Назив активности: Орган који 
спроводи 
активност 

Oргани партнери у 
спровођењу 
активности 

Рок за 
завршетак 
активности 

Извор 
финансирања 

Веза са 
програмским 
буџетом 

 

Укупна процењена финансијска 
средства по изворима у 000 дин.  

2023. 
год. 

2024. год. 2025. год. 

2.2.1. Извршити 
анализу постојеће 
праксе у поступању 
органа поступка и 
других учесника у 
поступку када је 
реч о испитивању 

Министарство 
правде 

Координационо тело 
 
Научноистраживачке  
организације 
 

II квартал 
2024. 
године 

Извор 1.....     

.......     
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осетљивих сведока 
и дефинисати 
препоруке за 
унапређење. 
 

2.2.2. 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. 

 

Министарство 
правде 

Координационо тело 
 
Научноистраживачке  
организације 
 
 

III квартал 
2024. 
године  

     

2.2.3. 
Континуирано 
пратити примену 
мера процесне 
заштите жртава и 
сведока у пракси 
употребом 
посебно 

Министарство 
правде 
 

 
Научноистраживачке  
организације 
 

IV квартал 
2025. 
године 
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дизајнираних 
упитника, 
прилагођених 
специфичним 
потребама 
заштите 
различитих 
категорија 
посебно 
осетљивих 
категорија жртава 
(деца, жртве 
насиља у 
породици, жртве 
дискриминације, 
жртве трговине 
људима, итд.) . 

2.3.4. Достављање 
резултата 
мониторинга 
(праћења) 
процесне заштите 
жртава 
Координационом 
телу и 
дефинисање 
препорука 
Координационог 
тела за даље 
унапређење 
нормативног и 
институционалног 
оквира и праксе. 

Координационо 
тело 
 

Министарство 
правде 
 
Научноистраживачке  
организације 
 

IV квартал 
2025. 
године 

     

 

Мера 2.3: Јачање система процесне заштите жртава и сведока кроз унапређење инфраструктуре судова и тужилаштава  
 

Институција одговорна за реализацију: Министарство правде 
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Период спровођења: II квартал 2024. године- IV квартал 2025. године Тип мере: Институционално управљачко организациона 

 

Показатељ(и)  на нивоу 
мере (показатељ 
резултата) 

Jединица 
мере 
 

Извор провере Почетна вредност  Базна 
година 

Циљaна 
вредност у 
2023. год. 

Циљaна 
вредност у  
2024. год. 

Циљaна 
вредност у  
2025. год. 

Изградња и реконструкција 
објеката у којима су 
смештени судови и јавна 
тужилаштва обавља се уз 
примену каталога 
стандарда у погледу 
заштите и подршке 
жртвама и сведоцима. 

ДА/НЕ Извештаји 
Координационог 
тела 

НЕ 2022. НЕ НЕ ДА 

Број судова и јавних 
тужилаштава опремљених 
за примену испитивања 
употребом видео линка (на 
годишњем нивоу). 

број Извештаји 
Координационог 
тела 

5 2022. 1 5 5 

Број обучених носилаца 
правосудних функција у 
области примене видео 
(линка на годишњем 
нивоу). 

број Извештаји 
Координационог 
тела 

25 2022. 200 200 200 

 

Извор финансирања мере 
 

Веза са програмским буџетом 
 

Укупна процењена финансијска средства у 000 
дин. по години имплементације 

2023. год.  2024. год. 2025. год. 

Приходи из буџета     

Финансијска помоћ ЕУ    

Други донатор-навести који     

 

Назив активности: Орган који 
спроводи 
активност 

Oргани 
партнери у 
спровођењу 
активности 

Рок за 
завршетак 
активности 

Извор 
финансирања 

Веза са 
програмским 
буџетом 

 

Укупна процењена финансијска средства по 
изворима у 000 дин.  

2023. год. 2024. год. 2025. год. 
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2.3.1. 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 
1.2.5) 
 

Министарство 
правде 

 IV квартал 
2025. 
године 

Извор 1.....     

.......     

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

Министарство 
правде 

 II квартал 
2024. 
године 

     

2.3.3. Набавка ИТ 
опреме са циљем 
шире примене 
испитивања сведока 
путем видео линка. 
(повезане 
активности 1.2.1-
1.2.3) 
 

Министарство 
правде 

 IV квартал 
2025. 
године 

     

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

Правосудна 
академија 

Министарство 
правде 

III квартал 
2025. 
године 
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Посебни циљ 3: Подизање свести жртава и сведока кривичних дела о правима која им припадају у правном систему Републике Србије, као и 
континуирано информисање опште јавности у овој области. 
 

Институција одговорна за координацију и извештавање: Министарство правде 

Показатељ(и) на 
нивоу посебног 
циља 
(показатељ 
исхода) 

Jединица мере 
 

Извор провере Почетна вредност  Базна 
годин
а 

Циљaна 
вредност у 2023. 
год. 

Циљaна 
вредност у  
2024. год. 

Циљaна 
вредност у  
2025. год. 

Доступност и 
квалитет 
систематизације 
информација о 
правима која 
жртвама 
припадају у 
кривичноправно
м систему 
Републике 
Србије. 
 

Недотупне 
 
Доступне али 
неситематизован
е 
 
Доступне и 
систематизоване 

Извештаји 
Координационо
г тела 

Информације о 
правима жртава и 
сведока у правном 
систему Републике 
Србије тешко 
доступне и 
несистематизоване
; општа јавност 
спорадично и 
неадекватно 
информисана о 
правима жртава и 
сведока кривичних 
дела. 

2022. Информације о 
правима жртава 
и сведока у 
правном систему 
Републике 
Србије доступне 
у форми 
специјализовани
х брошура. У току 
је израда 
специјализоване 
интернет 
странице за 
информисање 
жртава.  

Информације о 
правима жртава 
и сведока у 
правном систему 
Републике 
Србије 
континуирано се 
систематизују, 
ажурирају и 
дистрибуирају 
путем брошура, 
медија и 
специјализовано
г интернет 
портала. 

Информације о 
правима жртава 
и сведока у 
правном систему 
Републике 
Србије 
континуирано се 
систематизују, 
ажурирају и 
дистрибуирају 
путем брошура, 
медија и 
специјализовано
г интернет 
портала. 

 

Мера 3.1: Подизање свести жртава кривичних дела о правима која им припадају у кривичном поступку и доступним услугама подршке у 
Републици Србији 
 

Институција одговорна за реализацију: Министарство правде 

Период спровођења: II квартал 2024. године- IV квартал 2025. године Тип мере: Информативно едукативна 

Показатељ(и)  на нивоу 
мере (показатељ 
резултата) 

Jединица мере 
 

Извор провере Почетна вредност  Базна 
година 

Циљaна 
вредност у 
2023. год. 

Циљaна 
вредност у  
2024. год. 

Циљaна 
вредност у  
2025. год. 
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Број специјализованих и са 
њима повезаних интернет 
презентација државних 
органа и других 
организација на којима су 
доступне систематизоване, 
потпуне и редовно 
ажуриране информације о 
правима жртава и 
доступним услугама 
подршке и помоћи. 

Број Извештаји 
Координационог 
тела 

3 2022. 50 100 150 

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. 

Број 
одштампаних 
брошура 

Извештаји 
Координационог 
тела 

0 2022. 1500 2000 2500 

Број 
институција 
којима су 
дистрибуиране 
и доступне  
брошуре 

Извештаји 
Координационог 
тела 

0 2022. 50 100 200 

 

Извор финансирања мере 
 

Веза са програмским буџетом 
 

Укупна процењена финансијска средства у 000 
дин. по години имплементације 

2023. год.  2024. год. 2025. год. 

Приходи из буџета     

Финансијска помоћ ЕУ    

Други донатор-навести који     

 

Назив активности: Орган који 
спроводи 
активност 

Oргани 
партнери у 
спровођењу 
активности 

Рок за 
завршетак 
активности 

Извор 
финансирања 

Веза са 
програмским 
буџетом 

 

Укупна процењена финансијска средства по 
изворима у 000 дин.  

2023. год. 2024. год. 2025. год. 

3.1.1. Успостављање 
специјализоване 

Министарство 
правде 

 II квартал 
2024. 

Извор 1.....     
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интернет стране, 
намењене 
информисању 
жртава, која садржи 
свеобухватне и 
детаљне податке о 
правима жртава и 
доступним 
службама и 
услугама подршке и 
помоћи. 
 

.......     

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

Министарство 
правде 

Министарство 
за рад, 
запошљавање, 
борачка и 
социјална 
питања 
 
Министарство 
здравља 
 
Министарство 
за бригу о 
породици и 
демографију  
 
Министарство 
државне 
управе и 
локалне 
самоуправе 
 

IV квартал 
2025. 

     

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

Министарство 
правде 

 IV квартал 
2025. 
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3.1.4. Израда 
Студије 
изводљивости за 
оснивање  посебног 
позивног центра за 
жртве и сведоке 
кривичних дела. 

Министарство 
правде 

 IV квартал 
2025. 

     

 

Мера 3.2: Унапређење знања и вештина представника медија о правима жртава кривичних дела у Републици Србији 
 

Институција одговорна за реализацију: Правосудна академија 

Период спровођења: I квартал 2023. године- IV квартал 2025. године Тип мере: Информативно едукативна 

Показатељ(и)  на нивоу 
мере (показатељ 
резултата) 

Jединица 
мере 
 

Извор провере Почетна вредност  Базна 
година 

Циљaна 
вредност у 
2023. год. 

Циљaна 
вредност у  
2024. год. 

Циљaна 
вредност у  
2025. год. 

Број одржаних обука (на 
годишњем нивоу) 

број Извештаји 
Координационог 
тела 

1 2022. 5 5 5 

Број одржаних састанака  
Координационог тела са 
РЕМ-ом и Саветом за 
штампу (на годишњем 
нивоу) 

број Извештаји 
Координационог 
тела 

0 2022. 1 1 1 

 

Извор финансирања мере 
 

Веза са програмским буџетом 
 

Укупна процењена финансијска средства у 000 
дин. по години имплементације 

2023. год.  2024. год. 2025. год. 

Приходи из буџета     

Финансијска помоћ ЕУ    

Други донатор-навести који     

 

Назив активности: Oргани 
партнери у 

Извор 
финансирања 

Укупна процењена финансијска средства по 
изворима у 000 дин.  



42 
 

Орган који 
спроводи 
активност 

спровођењу 
активности 

Рок за 
завршетак 
активности 

Веза са 
програмским 
буџетом 

 

2023. год. 2024. год. 2025. год. 

3.2.1. Организација 
радионица за 
представнике 
медија у области 
права жртава. 

Правосудна 
академија 

Медијска 
удружења 

IV квартал 
2025. 
године 

Извор 1.....     

.......     

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

Координационо 
тело 

РЕМ 
 
Савет за 
штампу 

IV квартал 
2025. 
године 

     

 

Мера 3.3: Подизање свести представника опште популације о правима жртава кривичних дела у Републици Србији 
 

Институција одговорна за реализацију: Министарство правде 

Период спровођења: I квартал 2023. године- IV квартал 2025. године Тип мере: Тип мере: Информативно едукативна 

Показатељ(и)  на нивоу 
мере (показатељ 
резултата) 

Jединица 
мере 
 

Извор провере Почетна вредност  Базна 
година 

Циљaна 
вредност у 
2023. год. 

Циљaна 
вредност у  
2024. год. 

Циљaна 
вредност у  
2025. год. 

Број објављених извештаја 
Координационог тела (на 
годишњем нивоу) 

број Интернет 
страница 
Министарства 
правде 

1 2022. 3 4 4 
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Број јавних представљања 
извештаја и анализа. 

број Извештаји 
Координационог 
тела 

1 2022. 2 2 2 

Број тематских објава о 
правима жртава 
објављених интернет 
порталима и друштвеним 
мрежама. 

број Извештаји 
Координационог 
тела 

0 2022. 5 5 5 

 

Извор финансирања мере 
 

Веза са програмским буџетом 
 

Укупна процењена финансијска средства у 000 
дин. по години имплементације 

2023. год.  2024. год. 2025. год. 

Приходи из буџета     

Финансијска помоћ ЕУ    

Други донатор-навести који     

 

Назив активности: Орган који 
спроводи 
активност 

Oргани партнери у 
спровођењу 
активности 

Рок за 
завршетак 
активности 

Извор 
финансирања 

Веза са 
програмским 
буџетом 

 

Укупна процењена финансијска 
средства по изворима у 000 дин.  

2023. 
год. 

2024. год. 2025. год. 

3.3.1. Спровођење 

интернет кампање 

о правима жртава  

са фокусом на 

друштвеним 

мрежама. 

Министарство 
правде 

 IV квартал 
2025. 

Извор 1.....     

.......     

3.3.2. Унапређење 
заступљености 
информација о 
правима жртава у 
јавним и 
комерцијалним 
медијима, кроз 
одржавање 
конференција за 

Координационо 
тело 

Министарство 
правде/Координатор 

IV квартал 
2025. 
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медије 
Координационог 
тела, гостовање 
професионалаца и 
експерата у 
информативним 
емисијама, јавно 
представљање 
извештаја и 
анализа, итд. 
 

 
 


