Оштећена лица и сведоци у кривичном поступку
Уколико сте оштећено лице/ сведок у кривичном поступку, Ваш исказ и сарадња са правосудним органима могу
бити од великог значаја за утврђивање истине у кривичном поступку и привођење одговорних лица правди.
О правима и обавезама сведока (чл. 91-112 Законика
о кривичном поступку - ЗКП) можете сазнати више из
текста закона који можете наћи на интернет страници Републичког јавног тужилаштва на адреси www.
rjt.gov.rs или контактирањем Службе за информисање
оштећених лица и оштећених у јавном тужилаштву.
Уколико имате разлога да као сведок будете оправдано
забринути за безбедност или Вам учешће у кривичном
поступку у својству сведока из оправданих разлога нарочито тешко пада, имајте у виду да постоји могућност
да тужилац тражи да Вам се у току кривичног поступка пружи основна заштита, укључујући мере заштите
полиције, додели статус заштићеног сведока или статус
посебно осетљивог сведока. Потребно је да о томе обавестите тужиоца који је задужен за Ваш предмет.
Уколико сте и оштећено лице у кривичном поступку,
Ви имате одређена додатна права - чл. 50-63 ЗКП. Ради
остваривања Ваших права у својству оштећеног лица у
кривичном поступку и информисања о Вашем предмету, можете заказати посету Тужилаштву, преко контакт
телефона и електронске поштанске адресе ове Службе.

Служба за информисање оштећених лица
и сведока Вишег јавног тужилаштва

За информације о кривичном поступку, статусу предмета,
Вашим правима и обавезама и остваривању контакта са
службеним лицем надлежним за Ваш предмет у тужилаштву можете се обратити Служби за информисање оштећених лица и сведока Вишег јавног тужилаштва у Вашем
граду (или у центру Вашег апелационог подручја) лично,
на наведени број телефона или путем електронске поште.
Ми смо ту због Вас, да би Вам олакшали учешће у кривичном поступку и обезбедили услове за сигурно и безбедно
сведочење. Можете нас контактирати у било ком тренутку, ми смо ту да Вам пружимо све информације и отклонимо Ваше недоумице у вези са учешћем у кривичном
поступку у фази истраге.

Контакт информације Служби за
информисање оштећених лица и сведока
у Вишим јавним тужилаштвима:

ВИШЕ ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО У БЕОГРАДУ
СЛУЖБА ЗА ПОДРШКУ ОШТЕЋЕНИМ ЛИЦИМА И СВЕДОЦИМА
Савска 17 а, 11000 Београд, тел: 064/832-45-08
е-пошта: sluzba.za.informacije@beograd.ok.jt.rs
ВИШЕ ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО У НОВОМ САДУ
СЛУЖБА ЗА ИНФОРМИСАЊЕ ОШТЕЋЕНИХ ЛИЦА И СВЕДОКА
Ул. Сутјеска 3, 21000 Нови Сад
тел: 021/4876-444, 061/529-433; е-пошта: vjtns@sbb.rs
ВИШЕ ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО У КРАГУЈЕВЦУ
СЛУЖБА ЗА ИНФОРМИСАЊЕ ОШТЕЋЕНИХ ЛИЦА И СВЕДОКА
Трг војводе Радомира Путника 4, 34000 Крагујевац
тел: 034/352-859; е-пошта: sluzbazapodrsku.vjtkg@gmail.com
ВИШЕ ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО У НИШУ
СЛУЖБА ЗА ИНФОРМИСАЊЕ ОШТЕЋЕНИХ ЛИЦА И СВЕДОКА
Вожда Карађорђа 23, 18000 Ниш, тел: 018/504-173
е-пошта: info@ni.vi.jt.rs

Република Србија
Републичко јавно тужилаштво

СЛУЖБЕ ЗА
ИНФОРМИСАЊЕ
ОШТЕЋЕНИХ ЛИЦА И
СВЕДОКА У ЈАВНИМ
ТУЖИЛАШТВИМА
ПОМОЋ И ПОДРШКА ЖРТВАМА
И СВЕДОЦИМА КРИВИЧНИХ
ДЕЛА У ФАЗИ ИСТРАГЕ

ШТА МОЖЕМО ДА УРАДИМО ЗА ВАС

»» да Вам објаснимо улогу сведока и оштећеног лица у
кривичном поступку

»» да Вам објаснимо правну терминологију
»» да Вас информишемо о статусу Вашег предмета
»» да Вас информишемо о вашим правима и обавезама и
начину њиховог остваривања

»» да одговоримо на Ваша питања у вези са радом тужилаштва и поступком

»» да Вам закажемо састанак код поступајућег тужиоца

(нпр. ако сте угрожени сведок да са тужиоцем размотрите доступне мере заштите сведока или ако сте оштећено лице да Вам омогућимо увид у предмет и остварење других додатних права које имате)

»» да

Вас информишемо о организацијама и установама које пружају помоћ и подршку жртвама/ сведоцима кривичних дела, како би се ублажиле последице
кривичног дела и олакшало Ваше учешће у поступку
(постоје организације које пружају генералну правну,
психолошку, информативну помоћ и подршку жртвама
кривичног дела у циљу ублажавања траума и њиховог
оснаживања, као и специјализоване организације за
пружање помоћи жртвама насиља у породици, трговине људима и сл.)

»» пружањем потпуних информација и доступних опци-

ја заштите и подршке можемо Вам помоћи да смањите
анксиозност, страх и осећај непријатности и олакшати
Вам учешће у кривичном поступку!

ТУ СМО ЗА ВАС ДА ВАМ ПОМОГНЕМО!
Оснивање Служби за оштећена лица и сведоке у јавним
тужилаштвима
Оштећена лица и сведоци имају низ права и обавеза са којима обично нису упознати и у потпуности информисани све
до првог сусрета са надлежним државним органима. Од 1.
октобра 2013, нови Законик о кривичном поступку увео је
тужилачку истрагу, којом је поверио тужиоцу да води истрагу и саслушава оштећена лица и сведоке. У том смислу,
појавила се потреба за оснивањем Служби за информисање
оштећених лица и сведока у јавним тужилаштвима ради
бољег информисања оштећених лица и сведока већ у фази
истраге, у циљу повећања њихове сатисфакције и олакшавања њиховог учешћа у кривичном поступку, што доприноси ефикасности и квалитету поступка.
Службe за информисање оштећених лица и сведока у
Вишим јавним тужилаштвима

»» Пружају оштећеним лицима и сведоцима кривичних

дела информације о њиховим правима према Законику о кривичном поступку и начину остваривања тих
права, о обавезама, као и информације о статусу свог
предмета.

»»

Оштећена лица и сведоци добијају летак који наводи њихова права, а такође могу лично, телефоном или е-маил-ом
тражити и примити информације или заказати састанак
са поступајућим тужиоцем (замеником јавног тужиоца).

»» Службе такође пружају информације о услугама подр-

шке које су доступне од стране државних институција и невладиних организација које пружају различите
услуге подршке оштећеним лицима и сведоцима и које
могу да им помогну да се опораве од последица кривичног дела и олакшају им учешће у кривичном поступку.

»» Републичко јавно тужилаштво потписало је Меморан-

дум о сарадњи са Виктимолошким друштвом Србије,
које може пружити подршку и помоћ жртвама кривичних дела у Београду или их упутити на специјализоване партнерске организације у другим градовима Србије.
Помоћ ових организација укључује информисање, пружање подршке, оснаживање, пружање правних савета,
психолошку помоћ и сл.

Шта ако се не осећам безбедно да сведочим?
Орган поступка (тужилаштво и суд) је дужан да Вас заштити од увреде, претње и сваког другог напада. Уколико сте оправдано забринути за безбедност, имајте у виду
да постоји могућност да тужилац тражи да Вам се у току
кривичног поступка пружи основна заштита, укључујући мере заштите полиције, додели статус заштићеног
сведока или статус посебно осетљивог сведока.

Која права у истрази имам као оштећено лице?
Oштећено лице има право да указује на чињенице и да
предлаже доказе, ангажује пуномоћника адвоката, разматра списе и доказе предмета и др.

Шта ако не постоји Служба за информисање
оштећених лица и сведока у јавном
тужилаштву које води мој предмет?
У том случају Служба за информисање оштећених лица и
сведока у јавном тужилаштву у центру вашег апелационог
подручја (Београд, Нови Сад, Ниш и Крагујевац) може Вам
пружити информације о правима и обавезама у кривичном
поступку, и контактирати надлежно јавно тужилаштво
ради информације о статусу предмета или евентуалног заказивања састанка са поступајућим тужиоцем.

Да ли ће запослени Службе или представници
организација са мном разговарати о садржају
моје изјаве и наговарати ме шта да кажем?
Не, најстроже је забрањено разговарање о садржају
Ваше изјаве или било какво утицање на сведоке/ оштећена лица. Пред надлежним органима (полицијом, тужиоцем, судијом) треба увек да говорите само истину, а
Службе и организације подршке су ту да Вам олакшају
учешће у поступку и оснаже Вас да изнесете истину.

Какву подршку ћу имати на суђењу?
Када буде заказано суђење, даљу помоћ и подршку Вам
могу пружити Службе за помоћ и подршку оштећенима
и сведоцима при Вишим јавним судовима, на које Вас
могу упутити наше Службе у јавним тужилаштвима.
Њихови службеници Вам могу објаснити распоред седења и редослед питања у судници, бити са Вама у посебној просторији за сведоке док чекате суђење, у којој сте
одвојени од окривљених и њихових пријатеља, и бити
са Вама и у самој судници док сведочите.

