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                  Предлог  
                    
    
АКЦИОНИ ПЛАН ЗА СПРОВОЂЕЊЕ НАЦИОНАЛНЕ СТРАТЕГИЈЕ ЗА СПРЕЧАВАЊЕ И СУЗБИЈАЊЕ НАСИЉА НАД ЖЕНАМА 

У ПОРОДИЦИ И У ПАРТНЕРСКИМ ОДНОСИМА 
 

-за период 2014.- 2015.- 
 
Прва стратешка област: ПРЕВЕНЦИЈА 
ДУГОРОЧНИ ЦИЉ 1 : Успостављање система примарне, секундарне и терцијарне превенције 
 
Појединачни циљ 
1.1 Очекивани резултати Индикатори Рокови 

 
Успостављање 
система примарне 
превенције 
 

 
Подигнута јавна свест  о насиљу у породици и партнерским 
односима. 
Промена стеротипа о схватању родних улога и измена постојећих 
друштвених образаца.  
Сензибилисано друштво  за јавну осуду насиља,  промоцију 
ненасилног понашања и  родне равноправности и борбу против 
дискриминације. 
Активна и одговорна  улога образовног система и медија  у служби 
промоције родне равноправности и ненасилног модела понашања. 
Aктивна улога доносиоца одлука, посебно у јединицама локалне 
самоуправе у борби против насиља. 
Доступност информација о насиљу у породици и његовим 
последицама, као и информација о институцијама које пружају 
помоћ у случајевима насиља кроз образовни систем и програме за 
подизање нивоа јавне свести.  
Имплементација препорука  CEDAW Kомитета. 

 
Пад виктимолошке статистике 

 
              2014.-2015. 

Активности Очекивани резултат Индикатор Извор провере 
Носиоци активности Рокови за 

извођење 
активности 

Извор 
финансирања Надлежни органи и 

институције Учесници 

Активност 1.1.1 
Подизање  јавне свести о насиљу у породици и партнерским односима 
1.1.1.1 
Јавне акције и 
кампање против 
насиља над женама 
у породици и 
партнерском 

 
Подржане и 
финансиране јавне 
акције и кампање; 
пружена подршка 
локалним актерима у 

 
Број подржаних акција и 
кампања; 
Број финансираних 
акција и  догађаја; 
Подаци о 

 
Извештаји носилаца 
активности; 
Сајтови MРЗБСП  и 
релевантних 
министaрстава; 

Министарство за  рад, 
запошљавање, борачка   
и социјалне питања 
(МРЗБСП), 
Министарство 
културе и  

 
Организације 
цивилног 
друштва (ОЦД), 
Центри за 
социјални рад 

 
континуирано 
 
 

 
Буџет 
Републике 
Србије, 
Буџет АП 
Војводина  
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односу и других 
облика родно 
заснованог насиља 
са посебним 
нагласком  на жене 
из вишеструко 
дискриминисаних   
група жртве 
насиља 
 

реализацији јавних 
догађаја током 
глобалне кампање “16 
дана активизма  у 
борби против насиља 
над женама ”; 
Афирмисана 
ненасилна култура  
 
 

територијалнoj 
покривеност 
кампањама;  
Број  представника/ца 
заинтересованих страна 
укључених у кампање;  
Врста заступљених 
институција  у акцијама  

Прилози у 
средствима јавног 
информисања 

информисања,  
Министарство 
просвете, науке и 
технолошког 
развоја, 
Министарство 
омладине и спорта, 
Министарство 
унутрашњих 
послова (МУП), 
Министарство 
правде, 
Покрајински 
секретаријат за 
привреду, 
запошњавање и 
равноправност полова,  
Покрајински завод 
за равноправност 
полова (ПЗРП), 
Јединице локалнe 
самоуправe (ЈЛС) 

(ЦСР), 
здравствене 
установе, 
јединице МУПа,  
општински и 
окружни судови, 
тужилаштва, 
донатори 
 

 

1.1.1.2.  
Израда и 
дистрибуција 
информативног 
материјала  
намењеног 
превенцији насиља 
и заштити жртава 
насиља  

 
Припремљени и  
дистрибуирани 
штампани 
информативни 
материјали; 
Припремљени 
електронски 
материјали,  
Материјали доступни 
на српском језику и 
језицима националних 
мањина и  Braill – 
овом писму (или 
аудио ЦД);  
Унапређен  сајт  
МРЗБСП  са 
информативним 
материјалима 
намењене превенцији 
насиља и заштити 
жртава насиља 

 
Број штампаних 
материјала 
(публикације, брошуре, 
приручници, 
информатори...)  на 
српском и на језицима 
националних мањина; 
Број материјала на Braill 
– овом писму; 
Број и врста 
електронског материјала  
 

 
Извештаји носилаца 
активности 

 
МРЗБСП, 
Министарство здравља 
(МЗ), 
Министарство 
културе и 
информисања,  
Министарство 
просвете и науке, 
Министарство 
омладине и спорта, 
МУП, 
Министарство 
правде, 
Покрајински 
секретаријат за 
привреду, 
запошњавање и 
равноправност полова,  
ПЗРП,  
ЈЛС 

 
ОЦД,  
орагни, 
установе, 
институције 
које учествују у 
заштити жртава 
насиља, 
донатори 
 
 

 
континуирано 
 

 
Буџет 
Републике 
Србије,  
Буџет АП 
Војводина  
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Активност 1.1.2 
Активности усмерене ка доносиоцима одлука 
1.1.2.1. 
Јавни догађаји о 
друштвеном 
проблему насиља 
над женама  

 
Реализовани  јавни 
догађаји (јавна 
слушања,трибине, 
конференције, 
предавања, округли 
столови...) о 
друштвеном проблему 
насиља над женама са 
примарним 
усмерењем на 
доносиоце одлука 
(посланици/це, 
преставници/це 
извршне власти, 
доносиоци одлука на 
локалном нивоу)  
 
 

 
Број организованих 
јавних догађаја на 
националном и  
локалном новоу; 
Број учесника-ца; 
Број народних 
посланика/ца,  носилаца 
изврсне власти и 
доносилаца одлука на 
локалном нивоу  који су 
учествовали/ле у 
догађајима 
 

 
Извештаји носилаца 
активности и 
учесника-ца; 
Евалуације догађаја; 
Прилози у 
средствима јавног 
информисања; 

 
Народна Скупштина 
РС,  
МРЗБСП, 
МЗ, 
Министарство културе 
и информисања, 
Министарство 
просвете, науке и 
технолошког развоја, 
Министарство 
омладине и спорта, 
МУП, 
Министарство правде, 
Покрајински 
секретаријат за 
привреду, 
запошњавање и 
равноправност полова,  
ПЗРП, 
ЈЛС 

 
ЦСР, 
локална тела за 
родну 
равноправност, 
средства јавног 
информнисања, 
међународне 
организације, 
донатори 

 
континуирано 
 

 
Буџет 
Републике 
Србије, 
Буџет АП 
Војводина  
 
 

Активност 1.1.3. 
Обезбеђивање активне улоге средстава јавног информисања  
1.1.3.1. 
Систематске, 
континуиране и 
специјализоване   
обуке новинара/ки 
и   уредника/ца на 
тему родне 
равноправности и 
насиља над женама 
 

 
Уведене систематске,  
континуиране 
едукације новинара/ки 
и уредника/ца 
средстава јавног 
информисања о  
проблемима насиља 
над женама; 
Развијање 
истраживачког 
новинарства које се 
бави проблематиком 
насиља над женама и 
насиља уопште; 
Информације о 
непосредним 
механизмима помоћи 

 
Број одржаних 
тематских 
конференција,едукација, 
трибина и саветовања са  
новинарима/кама и 
уредницима/цама о 
проблемима насиља над 
женама; 
Број медијских садржаја 
који се баве проблемом 
насиља над женама и 
насиља у породици;  
Број медијских 
удружења и медија који 
су прихватили и 
примењују Кодекс за 
извештавање о 

 
Извештаји са 
тематских 
конференција, 
едукација, трибина и 
саветовања са  
новинарима/кама и 
уредницима/цама 
средстава јавног 
информисања о 
проблемима насиља 
над женама;  
Анализа медијских 
садржаја;  
Изјаве медијских 
удружења и медија о 
приступању и 
примењивању 

 
Министартво 
културе  и 
иинформисања, 
МРЗБСП, 
Покрајински  
секретаријат за 
привреду, 
запошњавање и 
равноправност 
полова 
 

 
ПЗРП, 
новинарска 
удружења,  
средства јавног 
информисања,  
Канцеларија за 
људска и 
мањинска права, 
универзитети 

 
континуирано 
 

 
Буџет 
Републике 
Србије, 
Буџет АП 
Војводина  
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доступне уз 
извештавање о 
насиљу; 
Промовисани модели 
ненасилног понашања  
и афирмативних 
политика према 
вишеструко 
дискриминисаним 
групама  

случајевима породичног 
насиља; 
Број реакција – 
интервенција Јавног 
тужиоца на 
сензационалистичко 
извештавање 

Кодекса;  
Извештаји носилаца 
активности; 
Сајт МРЗБСП 

1.1.3.2. 
Тематске емисије и  
прилози средстава 
јавног 
информисања о 
узроцима, 
распрострањености 
и последицама 
насиља над женама 
у породици и 
партнерским  
односима  
 

 
Јавни сервис и 
средства 
информисања емитују 
адекватне емисије и 
прилоге и учествују у 
кампањама за 
подизање јавне свести 
против насиља; 
Боље информисана  
јавност о 
распрострањености, 
узроцима и 
последицама насиља 
над женама у 
породици и 
партнерским  
односима; 
Боља информисаност 
јавности о систему 
заштите жена од 
насиља; 
Повећано поверење  
грађана/ки у 
институције које се 
баве заштитом  од 
насиља 

 
Број медијских садржаја 
о систему заштите жена 
од насиља;  
Број медија који 
редовно извештавају о 
правима жртава насиља;  
Број извршених 
стручних и независних 
анализа програма и 
представљање резултата 
анализа у јавним 
гласилима;  
Број медијских садржаја 
и кампања за подизање 
јавне свести и против 
насиља.  
 

 
Анализа медијских 
садржаја; 
Резултати 
повременог 
мониторинга медија;  
Извештаји носилаца 
активности  
 

 
Јавни сервис РТС, 
Министартво 
културе и 
иинформисања 
 
 
 

 
Медијска 
удружења,  
МРЗБСП, 
Покрајински  
секретаријат за 
привреду, 
запошњавање и 
равноправност 
полова,  
ПЗРП 
Канцеларија за 
људска и 
мањинска права, 
институције које 
се баве 
медијским 
садржајима, 
средства јавног 
информисања.  
 

 
континуирано 
 

 
Буџет 
Републике 
Србије, 
Буџет АП 
Војводина  
 
 

1.1.3.3. 
Упутити 
иницијативу 
Јавном сервису да, 
у оквиру својих 
годишњих 
извештаја Влади 

 
Упућена иницајитива 
Јавном сервису да 
размотри могућност 
извештавања 
надлежним органима  
о начину 

 
Број састанака са 
представницима/цама 
Јавног сервиса и 
надлежним органима; 
Потписани договори о 
извештавању 

 
Извештаји носилаца 
активности; 
Документација 
договора и споразума 

 
МРЗБСП, 
Савет за родну 
равноправност Владе 
РС 
  

 
Јавни сервис, 
надлежни 
органи, 
Влада РС 

 
        2015. 
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РС, извештава о   
начину 
промовисања и 
унапређења родне 
равноправности и 
борбе против 
насиља 

промовисања и 
унапређења родне 
равноправности 

1.1.3.4. 
Редовно годишње 
награђивање 
новинара/ки и 
средстава јавног 
информисања за 
посебан допринос 
у области подизања 
свести јавности о 
неприхватљивости 
родно заснованог 
насиља 

 
Реализовани конкурси 
за доделу награда 
медијима и 
новинарима/кама за 
посебан допринос у 
области подизања 
свести јавности о 
неприхватљивости 
родно заснованог 
насиља 
 

 
Број додељених награда 
медијима и 
новинарима/кама  
 

 
Сајт МРЗБСП; 
Извештај о додели 
награда.;  
Прилози у 
средствима јавног 
информисања 

 
МРЗБСП, 
Покрајински 
секретаријат за 
привреду, 
запошњавање и 
равноправност 
полова, 
Министартво 
културе и 
информисања, 
Канцеларија за 
људска и мањинска 
права  

 
средства јавног 
информисања, 
ПЗРП, 
међународне 
организације, 
донатори 
 

 
  2014.-2015 

 
Буџет 
Републике 
Србије, 
донаторска 
средства 

Активност 1.1.4. 
Промена стеротипа о схватању родних улога  
1.1.4.1. 
Истраживање о 
ставовима грађана 
и грађанки о 
пожељним родним 
улогама и насиљу 
над женама у 
породици и 
партнерским 
односима 

 
Спроведено 
истраживање и  јавно 
промовисани 
резултати  
 
 

 
Доступни подаци о 
ставовима грађана/ки 

 
Објављени резултати  
истраживања;  
Сајт МРЗБСП; 
Сајт Покрајински 
секретаријат за 
привреду, 
запошњавање и 
равноправност 
полова 

 
МРЗБСП, 
Покрајински 
секретаријат за 
привреду, 
запошљавање и 
равноправност 
полова 
 

 
ОЦД, 
међународне 
организације, 
донатори 
 

 
       2015 

  
Буџет 
Републике 
Србије, 
Буџет АП 
Војводина, 
донаторска 
средства 

Активност 1.1.5. 
Рад са децом и младима у васпитно образовним установама 
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1.1.5.1 
Укључивање  тема 
родне 
равноправности и  
насиља над женама 
у обавезне 
програме заштите 
деце од насиља,  
злостављања и 
занемаривања у 
васпитно-
образовним 
установама 

 
У оквиру  годишњих 
програма заштите 
деце од насиља  
злостављања и 
занемаривања  у 
васпитно-образовним 
установама реализује 
се  програм који се 
односи на област 
породичног насиља;  
Спроведени програми 
вршњачких  
едукатора/ки; 
Промовисано 
ненасилно понашање 
у школама  

 
Број  и врста наставних 
садржаја и ваннаставних 
програма и активности; 
Број учесника/ца 
активности; 
Ниво упознатости деце 
са породичним 
насиљем;   
Број  обучених  
вршњачких 
едукатора/ки; 
Број учесника/ки 
програма 

 
Извештаји носилаца 
активности; 
Резултати анкете 
међу децом и 
омладином; 
Годишњи програми и 
извештаји школских 
управа 

 
Завод за 
унаптређивање 
образовања и 
васпитања (ЗУОВ), 
Министарство 
просвете, науке и 
технолошког развоја 
 

 
Васпитно-
образовне 
установе  
 

 
шк.г. 2014/15  

 

 
Буџет 
Републике 
Србије 
 

1.1.5.2.  
Укључити теме 
насиља над женама 
у  превентивне 
програме које 
примењују 
педагошки 
асистенти/киње  у 
раду са 
ученицима/цама 
ромске 
националности 

 
Укључене теме 
насиља над женама у 
превентивне програме 
за младе  у едукацији  
педагошких 
асистената/киња; 
Промовисана култура 
ненасиља у ромској 
заједници са освртом 
на младе и породицу; 
 

 
Број и врста 
превентивних програма 
примењених у ромској 
заједници; 
Територијална 
покривеност 
превентивних програма 
у раду педагошког 
асистента/киње 

 
Извештаји носилаца 
активности 
 

 
Министарство 
просвете, науке и 
технолошког развоја 
 

 
Васпитно-
бразовне 
установе,  
донатори, 
ЈЛС, 
ОЦД 

 
шк.г. 2014/15 г. 

 
 

 

 
Буџет 
Републике 
Србије 
 

1.1.5.3. 
Унапређивати  
постојеће 
иницијативе за 
реализацију 
програма заштите 
репродуктивног 
здравља 

 
Обједињени програми 
заштите 
репродуктивног 
здравља и сексуалног 
образовања са 
програмима о 
интимним 
партнерским 
релацијама и родној 
равноправности  

 
Проширени садржаји 
постојећих наставних 
програма који се баве 
репродуктивним и 
сексуалним 
образовањем;  
Ниво едукације деце и 
омладине у области 
сексуалног васпитања 

 
Годишњи програми и 
извештаји школских 
управа,  
Извештаји носилаца 
активности, 
Резултати анкете 
међу децом и 
омладином  
 
 

 
Министарство 
просвете, науке и 
технолошког развоја,  
ЗУОВ 

 
Васпитно-
образовне 
установе,  
Министарство 
омладине и 
спорта  
 

 
шк.г.2014/15  

 

 
Буџет 
Републике 
Србије 
 

1.1.5.4. 
Унапређивати 
програме о 

 
Проширени програми 
грађанског васпитања; 

 
Проширени курикулум 
предмета  Грађанско 

 
Извештаји носилаца 
активности; 

 
ЗУОВ, 
Министарство 

 
Министарство 
омладине и 

 
шк.г. 2014/15 

 

 
Буџет 
Републике 



 7 

људским правима, 
правима деце и 
родној 
равноправности у 
образовном 
систему  

Проширени програми 
предмета Устав и  
права грађана; 
Правилно формирани 
ставови код деце и 
омладине о 
поштовању људских 
права и принципа 
равноправности 
полова; 

васпитање и Устав и  
права грађана; 
Степен упознатости 
деце са основним 
принципима људских 
права и родне 
равноправности. 
 

Резултати анкете 
међу децом и 
омладином  
 

просвете,науке и 
технолошког развоја  
 

спорта,  
васпитно-
образовне 
установе 
 

 Србије 
 

1.1.5.5. 
Припремати и  
реализовати 
специјализоване 
програме за младе 
који су били жртве 
насиља 
или  су угрожени 
насиљем у 
основним и 
средњим школама  
 
 
 
 

 
Спроведени семинари 
за обуку 
мултипликатора-
стручних сарадника  
који обучавају 
вршњачке тимове  
ради пружања 
подршке младима 
који су били жртве 
насиља или  су 
угрожени насиљем у 
основним и средњим 
школама  

 
Број програма; 
Број мултипликатора; 
Број обучених 
вршњачких тимова 
 
 
 

 
Извештаји носилаца 
активности 

 
Министарство 
просвете, науке и 
технолошког 
развоја, 
ЗУОВ, 
васпитно-
образовне 
установе 

 
УНИЦЕФ, 
ОЦД, 
донатори 

 
шк.г. 2014/15 

 
 

 
Буџет 
Републике 
Србије 
 

Активност 1.1.6. 
Подстицање активне улоге јединица локалне самоуправе  
1.1.6.1.  
Aктивности 
jединица  локалне 
самоуправе  у  
борби против 
насиља над женама 

 
Подстакнуте локалне 
самоуправе и локална 
тела за родну 
равноправност за 
активну улогу  у 
борби против насиља 
над женама:  
израда, промоција и 
спровођење локалних 
акционих планова за 
борбу против насиља 
над женама; 
развијање 
специјалистичких 
услуга за жртве 

 
Број састанака тела за 
родну равноправност; 
Број позива ЈЛС на 
конференције, 
презентације, округле 
столове и дискусије о 
насиљу над женама; 
Број и врста 
промотивног материјала  

 
Извештаји тела за 
родну 
равноправност; 
Сајт МРЗБСП 

 
ЈЛС и локална тела 
за родну 
равноправност, 
 

 
ОЦД, 
орагни, 
установе, 
институције које 
учествују у 
заштити жртава 
насиља, 
донатори 
 

 
континуирано 

 
Буџети  
јединица 
локалне 
самоуправе 
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насиља; 
успостављени 
механизми сарадње 
ЈЛС са релавантним 
институцијама и 
организацијама  

Појединачни циљ 
1.2 

Очекивани резултати Индикатори Рокови 

 
Успостављање 
система 
секундарне 
превенције  

 
Стално образовање запослених у правосуђу, полицији, заводима за 
извршење законских санкција, социјалним, здравственим, васпитним 
и образовним установама, како на основним студијама, тако и у току 
професионалног усавршавања  са циљем уочавања и разумевања 
насиља у породици. 
Повећан ниво свести професионалаца о насиљу у породици. 
Повећан ниво знања о међународним документима, стандардима и 
принципима рада у борби против насиља. 
Унапређени капацитеи   институција за  одговор на насиље  са 
фокусом на потребе лица над којим је насиље почињено и посебним 
нагласком на вишеструко дискриминисане групе. 
Оснажене жене за пријављивање насиља. 

 
Пад виктимолошке статистике. 
Извештаји институција носилаца 
активности .  
Број одржаних радионица и семинара. 
Број учесника радионица и семинара. 

 
Континуирано 
 
 

Активности Очекивани резултат Индикатор Извор провере Носиоци активности Рокови за 
извршење 

активности 

Извор 
финансирања Надлежни органи 

и институције 
Учесници 

Активност 1.2.1. 
Оснаживање жена 
1.2.1.1. 
Континуирано 
спровођење 
едукација и 
усавршавања 
професионалаца/ки 
–директних 
пружалаца услуга 
женама жртвама 
насиља 
(запослени у 
центрима за 
социјални рад, 
полицији, 
тужилаштву, 
судовима, 
здравственим и 

 
Израђени 
акредитовани 
програми системског 
образовања, тренинга, 
едукације/ 
доеедукација; 
Установљена 
континуирана пракса 
усавршавања и 
образовања 
пружалаца услуга; 
Едуковани и 
сензибилизовани 
професионалци/ке у 
јавним службама на 
тему породичног и 

 
Број спроведених 
едукација у свакој 
служби, 
 интерне и екстерне 
евалуације програма 
обуке; 
Број учесника/ца у 
обукама и 
усавршавањима; 
Број стручно 
оспособљених лица на 
националном, 
регионалном и 
локалном нивоу; 
Повећан  квалитет и 
ниво доступности 

 
Извештаји о 
спроведеним 
едукацијама;  
Квалификованост 
лица у оквиру 
установа, органа и 
институција које баве 
проблематиком 
насиља над женама 
 

 
МРЗБСП, 
МУП, 
Министарство 
правде, 
Министарство 
просвете, науке и 
технолошког 
развоја 
МЗ, 
ЈЛС 
 
 

 
Специјализован
е ОЦД,  
орагни, 
установе, 
институције 
које учествују у 
заштити жртава 
насиља 
 
 

 
континуирано 

 
Буџет 
Републике 
Србије, 
Буџети  
јединица 
локалне 
самоуправе 
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образовним 
установама, 
локалним 
самоуправама и  
удружењима која 
се баве 
проблематиком 
насиља над 
женама) 

партнерског насиља 
са правног, 
образовног, 
здавственог, 
социјалног и 
економског аспекта. 
 

услуга за жртве насиља 
и чланове породице 
погођеним насиљем      

1.2.1.2. 
Континуирана 
обука државних 
службеника/ца из 
области родне 
равноправности и 
борбе против 
насиља над женама  
у породици и 
партнерском 
односу 
 
 
 
 
 

 
Израђен курикулум из 
области родне 
равноправности и 
насиља у породици за 
државне 
службенике/це, 
Имплементација 
плана системског 
образовања државних 
службеника/ца, 
Повећање знања о 
принципима родне 
равноправности , 
родно заснованом 
насиљу и нужности 
борбе против њега; 
Повећано знање о 
међународним 
документима,стандар
дима и  обавезама РС  
у овој области 

 
Број спровдених обука 
усавршавања и 
образовања ; 
Број државних 
службеника/ца стручно 
оспособљених  у 
области родне 
равноправности и 
насиља у породици; 
Број родно сензитивних 
закона, стратегиаја, 
мера, одлука 

 
Сајт СУК ; 
Сајтови надлежних 
институција 

 
Служба за 
управљање 
кадровима (СУК) 

 
МРЗБСП, 
Покрајински 
секретаријат за 
привреду, 
запошљавање и 
равноправност 
полова, 
специјализован
е ОЦД 
 

  
Буџет 
Републике 
Србије 
 

1.2.1.3. 
Упознавање жена  
са правима и 
начинима заштите 
од насиља, посебно  
жена  
из вишеструко 
дискриминисаних 
група  
 
 
 

 
Обезбеђене и доступне 
информације о 
недопустивом кршењу 
људских права и 
механизмима помоћи; 
Повећана правна 
писменост жена; 
Повећано поверење 
жена у институције 
 
 

 
Број  и врста доступних 
материјала на државном 
и локалном нивоу који 
садрже информације о 
механизмима помоћи; 
Број дистрибуираних  
материјала  (жртвама); 
Смањење  поновљеног 
насиља 

 
Извештаји носилаца 
активности; 
Статистички 
показатељи 

 
Министарство 
културе и 
информисања,  
МРЗБСП , 
Покрајински 
секретаријат за 
привреду, 
запошњавање и 
равноправност 
полова,  
ПЗРП 

 
Орагни, 
установе, 
институције 
које учествују у 
заштити жртава 
насиља, 
ЈЛС, 
независна 
тела, 
међународне 
организације 

 
 континуирано 

 
 
 
 
 
 

 
Буџет 
Републике 
Србије, 
Буџет АП 
Војводина  
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1.2.1.4. 
Иницијатива ка 
Адвокатској 
комори Србије за 
обезбеђивање 
одређеног  броја 
сати  “pro bono” 
рада  

 
Доступно бесплатана 
правна помоћ и 
заступање  за жене 
жтрве насиља,  посебно 
за припаднице 
вишеструко 
дискриминисаних група 
Јачање капацитета 
секундарне превенције; 
Остварена сарадња са 
адвокатском комором  

 
Број састанака са 
представницима/цама 
адвокатске коморе и или 
појединачним 
адвокатима; 
Број сати “pro bono” 
рада; 
Територијална 
покривеност 

 
Извештаји носилаца 
активности 

 
МРЗБСП, 
Покрајински 
секретаријат за 
привреду, 
запошљавање и 
равноправност 
полова, 
Савет за родну 
равноправност 
Владе РС 

 
Индивидуални 
професионалци 
(адвокати), 
адвокатске 
коморе 
 

 
континуирано 
 

 
 

Појединачни циљ 
1.3 

Очекивани резултати Индикатори Рокови 

 
Успостављање 
система терцијарне 
превенције  

 
Организована и спроведена научна истраживања о насиљу над 
женама и систему заштите жена од насиља. 
Спречавање даљих штетних ефеката и понављања насиља 
системским деловањем против насиља. 
Дугорочна подршка и помоћ жртвама након изложености насиљу.  
 
 

 
Број аналитичких студија о насиљу 
над женама и систему заштите жена 
од насиља. 
Број анкета о виктимизацији и о 
факторима који су повезани са 
насиљем.  
Број истраживања о свим 
последицама насиља. 
Број посебних истраживања у овој 
области везаних за вишеструко 
дискриминисане групе 
Статистика поновљене 
виктимизације  

 
Континуирано 

Активности Очекивани резултат Индикатор Извор провере Носиоци активности Рокови за 
извршење 

активности 

Извор 
финансирања Надлежни 

органи и 
институције 

Учесници 
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1.3.1.1. 
Истраживања о 
насиљу над женама 
у породици и 
партнерским 
односима  
 

 
Информисани 
доносиоци одлука о 
распрострањености,  
узроцима, 
карактеристикама  и 
последицама насиља; 
Створена јасна слика 
о природи и 
распрострањености 
насиља; 
Медијска презентација 
података и резултата 
истраживања у циљу 
сензибилизације 
јавности за 
нетолерантан однос 
према насиљу 

 
Број анкета о 
виктимизацији  и о 
факторима који су повезани 
са насиљем; 
Број аналитичких студија о 
насиљу над женама и 
систему заштите жена од 
насиља; 
Број и разноврсност 
укључених академских 
институција;  
Медијска презентација 
резултата 

 
Извештаји носилаца 
активности; 
Статистички подаци 
носилаца 
активности 
 

 
МРЗБСП, 
Покрајински 
секретаријат за 
привреду, 
запошњавање и 
равноправност 
полова, 
Републички завод 
за статистику 
 

 
Међународне 
организације, 
донатори 

 
континуирано 

 
Буџет 
Републике 
Србије, 
Буџет АП 
Војводина, 
донаторска 
средства 

Активност 1.3.2 
Утврдити показатеље за праћење насиља 
1.3.2.1. 
Припремити 
показатеље за 
праћење ''дужне 
пажње'' у борби 
против насиља од 
стране  надлежних 
органа и служби 

 
На основу 
припремљених 
индикатора урађен 
извештај са 
препорукама за даљу 
примену концепта 
''дужне пажње'' 

 
Пилот истраживање за 
примену индикатора; 
Број квалитативних и  
квантитавних показатеља  
за праћење насиља 

 
Извештаји носилаца 
активности; 
Републички завод за 
статистику 
 

 
ОЦД 
 

 
Надлежни 
органи, службе 
и установе  за 
борбу против 
насиља над 
женама, 
донатори 

 
        2015. 

 
Донаторска 
средства 

Активност 1.3.3. 
Оснаживање жртава насиља 
1.3.3.1. 
Успостављање 
механизама 
дугорочне подршке  
за жене жртве 
насиља,укључујући 
жене из 
вишеструко 
дискриминисаних 
група на нивоу ЈЛС 
(компатибилно са  
3.1.1.) 
 

 
Постоји свеобухватна 
психосоцијална 
подршка жртвама 
насиља; 
Обезбеђена 
безбедност жртава 
насиља; 
Реинтегрисане жртве 
насиља у друштво 

 
Подаци статистике 
поновљене виктимизације; 
Број  ЈЛС које су 
успоставиле услуге 
заштите и подршке 
жртвама; 
Број група за помоћ и 
самопомоћ по принципу 
''Жене за жене''; 
Средства додељена на 
локалном нивоу за службе 
психосоцијалне подршке 

 
Статистика 
поновљене 
виктимизације; 
Извештаји носилаца 
активности; 
Буџет ЈЛС 
 

 
ЈЛС, 
ЦСР, 
јединице МУПа, 
тужилаштво,  
здравствене 
установе, 
специјализоване 
ОЦД 
 
 
 

 
 

 
       
континуирано 

 
 Буџети  
јединица 
локалне 
самоуправе 
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Активност 1.3.4 
Рад са починиоцима насиља  
1.3.4.1. 
 Обезбедити услове 
за спровођење 
програма рада са 
починиоцима у 
систему социјалне 
заштите 
(пилот програми) 

 
Уведене нове мере 
заштите од насиља у 
породици, кроз рад са 
починиоцима насиља; 
Постигнуто родно 
разумевање овог вида 
насиља; 
Смањење ризика за 
жртву насиља 

 
Број институција и 
центара који се баве 
лечењем починилаца 
насиља од алкохолизма 
и осталих болести 
зависности 
Број починилаца насиља 
учесника алтернативних 
програма 

 
Извештаји ЦСР; 
Извештаји надлежних 
органа; 

 
ЦСР, 
МРЗБСП 
 

 
ОЦД,   
специјалозоване 
ОЦД, 
међународне 
организације, 
донатори 

 
         2015. 

 
Буџет 
Републике 
Србије 
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Друга стратешка област: НОРМАТИВНИ ОКВИР 
ДУГОРОЧНИ ЦИЉ 2 : Унапређивање нормативног оквира за заштиту жена од насиља 
 
Појединачни циљ 
2.1 Очекивани резултати Индикатори Рокови 

 
Консолидовање и 
унапређивање 
законодавства 

 
Усклађено национално законодавство са релевантним међународним 
документима који се односе на сузбијање насиља над женама у 
породици и у партнерским односима (у првом реду  у Кривичном 
законику и Породчном закону). 
Међусобно усклађени Кривични законик и Породични закон. 
Измене и допуне других постојећих закона којима се регулише област 
насиља над женама у породици и у партнерским односима. 
Изменама кривично материјалног, кривично процесног и 
породичног законодавства  у циљу повећане заштите жртава насиља 
и уведена нова решења којима се омогућава делотворно поступање у 
случајевима насиља над женама у породици и партнерским 
односима. 
Закони допуњени тако да се јасно указује на постојање родно 
заснованог насиља. 
Развијање служби  при судовима које треба да  спрече секундарну 
виктимизацију и трауматузацију жртава и сведока насиља. 
Континуирано праћење казнене политике. 
 

 
Број закона усклађених са 
међународним документима. 
Број предложених измена и допуна и 
број прихваћених предлога измена и 
допуна. 
Уведене нове заштитне мере у 
кривично материјалном, кривично 
процесном и у породичном 
законодавству. 
У законима видљива родна  
компонента. 

 
               2014.- 2015. 

Активности Очекивани резултат Индикатор Извор провере 
Носиоци активности Рокови за 

извођење 
активности 

Извор 
финансирања Надлежни органи и 

институције Учесници 

Активност 2.1.1 
Консолидовање релевантних одредби кривичног и породичног законодавства 
2.1.1.1 
Изменити и 
допунити 
релевентне одредбе 
Кривичног 
законика 

 
Усвојене измене и 
допуне Кривичног 
законика; 
Усклађеност  са 
међународним 
стандардима 
 
 
  

 
Број одговарајућих 
измена у КЗ: силовање 
дефинисано у складу са 
Конвенцијом  СЕ о 
спречавању и борби 
против насиља над 
женама и насиља у 
породици (члан 36);             
кривично дело силовања 
у браку гони се по 
службеној дужности; 
измене које се односе на 

 
"Службени гласник 
Републике Србије"; 
Периодични 
извештаји Комитета 
за елиминацију 
дискриминације 
жена;  
Анализа измена у 
материјалном 
законодавству и 
усаглашености 
измена закона са 

 
Министарство 
правде,     
Одбор за људска и 
мањинска права и 
равноправност 
полова Народне 
скупштине 
Републике Србије, 
Народна 
скупштина 
Републике Србије 
 

 
МРЗБСП, 
Министарст
во 
унутрашњих 
послова, 
спец.ОЦД; 
Канцеларија 
за европске 
интеграције   
 

 
     2015. 

 
 

 
 
 
 

 
Буџет 
Републике 
Србије 
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случајеве структуралног 
насиља;  
веће запрећене казне за 
кривично дело насиља у 
породици;  
усклађивање чланова 
194 и 113;  
усклађивање чланова 
114 и 194;  
измене члана 179 КЗ 
које се односе на 
обљубу над немоћним 
лицем; 
 изједначавање 
запрећене казне за 
кривично дело 'Обљуба 
над немоћним лицем' са 
запрећеним казнама из 
члана 178, које се 
односе на кривично 
дело-силовање; 
инкриминисање 
сексуалног 
узнемиравање као 
кривичног дела; 
прогањање усвојено као 
кривично дело 

прихваћеним 
међународним 
стандардима 

2.1.1.2 
Усклађивање 
Кривичног 
законика и 
Породичног 
закона, 
хармонизација 
ових докумената са 
међународним  
стандардима   

 
Усклађене 
дефиниције насиља 
над женама и насиља 
у породици са 
дефиницојом 
Конвенцијом СЕ о 
спречавању и борби 
против насиља над 
женама и насиља у 
породици; 
Усклађен члан 
Кривичног законика 
који се односи на круг 
заштићених особа са 
дефиницијом у 
Породичном закону;                   

 
Број прихваћених 
предлога измена и 
допуна Кривичног 
законика које се односе 
на дефинисање насиља у 
породици; 
Проширена дефиниција 
круга заштићених особа 
у Кривичном законику  

 
"Службени гласник 
Републике Србије";    
 Периодични 
извештаји Комитету 
за елиминацију 
дискриминације жена 

 
Министарство 
правде, 
Одбор за људска и 
мањинска права и 
равноправност 
полова Народне 
скупштине 
Републике Србије, 
Народна 
скупштина 
Републике Србије 

 
МРЗБСП, 
Министарст
во 
унутрашњих 
послова, 
спец.ОЦД, 
Канцеларија 
за европске 
интеграције   
 

 
    2015. 

 
Буџет 
Републике 
Србије 
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Проширена 
дефиниција круга 
заштићених особа у 
породици у 
Кривичном законику  

2.1.1.3.  
Изменити и 
допунити 
релевентне одредбе 
Законикa о 
кривичном 
поступку 

 
Усвојене измене и 
допуне Законикa о 
кривичном поступку  
у циљу повећане 
заштите жртава 
насиља  од 
секундарне 
виктимизације и 
додатне 
трауматизације: 
уведен систем видео 
записа изјаве жртве 
(функционалан и 
доступан за све жртве 
насиља) и препознат 
као легитимни доказ у 
судском процесу; 
усвојене мере којима 
се предвиђа забрана 
постављања питања 
повезаних са полним 
животом, сексуалним 
склоностима, 
моралним 
критеријумима и 
осталим  личним и 
породичним 
склоностима; 
спречена секундарна 
виктимизација жртава 
насиља, посебно 
осетљивих жртава и 
сведока; 
Јачање поверења у 
институције 

 
Број унетих измена и 
допуна  у Законик о 
кривичном поступку: 
уведена нова правила 
поступања 

 
"Службени гласник 
Републике Србије"   
Анализа измена 
кривично процесног 
законодавства 

 
Министарство 
правде,       
МУП, 
Одбор за људска и 
мањинска права и 
равноправност 
полова Народне 
скупштине 
Републике Србије, 
Народна скупштина 
Републике Србије 

 
МРЗБСП, 
институције 
правосуђа, 
спец.ОЦД, 
Канцеларија 
за европске 
интеграције,   
сручњаци/киње 

 
     2015. 

 
Буџет 
Републике 
Србије 
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2.1.1.4. 
Изменити и 
допунити 
релевентне одредбе 
Породичног закона  
 

 
Усвојене одговарајуће 
измене Породичног 
закона које се односе 
на област насиља над 
женама у породици и 
у партнерским 
односима: уводен  рок 
од 24 сата за 
изрицање ванредне, 
хитне мере заштите од 
насиља;  
допуна члана 285 ПЗ 
која спречава 
могућност 
одуговлачења 
поступка;  
усвојене мере које се 
односе на рад са 
починиоцима насиља; 
-допуна члана 198ПЗ; 
усвојене измене  које 
се односе на одредбе о 
накнади штете 

 
Број измена и допуна 
одговарајућих чланова 
Породичног закона:  
 

 
''Службени гласник 
Републике Србије" 

 
Министарство 
правде,    
Одбор за људска и 
мањинска права и  
равноправност 
полова Народне 
скупштине 
Републике Србије, 
Народна 
скупштина 
Републике Србије 

 
МРЗБСП, 
МУП, 
спец.ОЦД 
 

 
    2015. 

 
Буџет 
Републике 
Србије 
 

2.1.1.5.  
Радити на развоју 
служби за сведоке 
при судовима  

 
Развијене службе за 
сведоке при судовима, 
и обезбеђене 
просторије за жртве 
насиља које чекају 
суђење 

 
Број  доступних служби 
за сведоке при 
судовима;   
 

 
Годишњи извештаји 
институција 
правосуђа  

 
Министарство 
правде,         
Институције 
правосуђа   

 
Спец. ОЦД  

 
континуирано 

 
Буџет 
Републике 
Србије 
 

2.1.1.6.  
Континуирано 
праћење казнене 
политике  

 
Постоје евиденције о 
кривичним пријавама 
због насиља у 
породици 

 
Електронске 
евиденције: 
број кривичних пријава, 
број  одбачених 
кривичних пријава, број 
кривичних пријава са 
судским епилогом 

 
Анализе засноване на 
постојећим 
евиденцијама; 
Статистика 
правосудних органа 

 
Министарство 
правде, 
Министарство 
унутрашњих послова 

 
Институције 
правосуђа- 
Врховни 
касациони суд, 
Републичко 
јавно 
тужилаштво 
РЗС, 
независна тела 

 
континуирано 

 
Буџет 
Републике 
Србије 
 

Активност 2.1.2 
Рад на измени и допуни  других постојећих закона којима се регулише област насиља над женама у породици и у партнерским односима 
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2.1.2.1.  
Усвојити  Закон о 
бесплатној правној 
помоћи   

 
Усвојене одредбе 
Закона о бесплатној 
правној помоћи које се 
односе на права жртава 
родно заснованог 
насиља на бесплатну 
правну помоћ, 
независно од њиховог 
имовинског стања  

 
Допуњен Закон о 
бесплатној правној 
помоћи 

 
''Службени гласник 
Републике Србије'' 

 
Министарство 
правде, 
Одбор за људска и 
мањинска права и 
равноправност 
полова Народне 
скупштине 
Републике Србије, 
Народна скупштина 
Републике Србије 

 
 Спец. ОЦД , 
стручњаци/киње 

 
     2015. 

 
Буџет 
Републике 
Србије 
 

2.1.2.2. 
Изменити и 
допунити  Закон о 
оружју и  
муницији 

 
Усвојена предложена 
измена Закона о оружју 
и муницији којом је 
насиље у породици 
увршћено у  листу 
кривичних дела која 
представљају разлоге 
за 
неиздавање/одузимање 
одобрења за ватрено 
оружје 

 
Допуњен одговарајући 
члан Закона о оружју и 
муницији 

 
''Службени гласник 
Републике Србије'' 

 
Министарство 
правде, 
МУП, 
Одбор за људска и 
мањинска права и 
равноправност 
полова Народне 
скупштине 
Републике Србије, 
Народна скупштина 
Републике Србије 

 
Стручњаци/киње 

 
       2015. 

 
Буџет 
Републике 
Србије 
 

2.1.2.3.  
Изменити и 
допунити Закон о 
евиденцијама у 
области 
здравствене 
заштите и 
Правилник о 
вођењу 
медицинске 
документације, 
начину уписивања 
података и 
састављању 
извештаја 

 
Уведен Образац о 
евидентирању и 
документовању насиља 
над женама као 
саставни део Закона о 
евиденцијама у 
области здравствене 
заштите и Правилника 
о вођењу медицинске 
документације, начину 
уписивања података и 
састављању извештаја 

 
 Нови образац о 
евидентирању и 
документовању насиља 
над женама  

 
''Службени гласник 
Републике Србије'' 

 
МЗ , 
Одбор за људска и 
мањинска права и 
равноправност 
полова Народне 
скупштине 
Републике Србије, 
Народна скупштина 
Републике Србије 

 
Здравствене 
установе, 
стручњаци/киње 

 
     2015. 

 
Буџет 
Републике 
Србије 
 

2.1.2.4. 
Изменити и 
допунити  Закон о 
равноправности 
полова  

 
Унета родна димензија 
насиља у породици у 
Закон о равноправности 
полова усклађена са  

 
 Измена и допуна 
Закона о 
равноправности 
полова; 

 
''Службени гласник 
Републике Србије'' 

 
МРЗБСП, 
Министарство 
правде и државне 
управе, 

 
ОЦД 
Надлежна 
министарства 
Канцеларија за 

 
    2014. 

 
Буџет 
Републике 
Србије 
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Конвенцијом Савета 
Европе о спречавању и 
борби против насиља 
над женама и насиља у 
породици;  
у члан 10 ЗРП укључити  
економско насиље у 
складу са међународним 
стандардима и 
националним 
протоколима 

Резултати анализе 
усаглашености 
домаћих закона са 
међународним 
документима 

Одбор заљудска и 
мањинска права и 
равноправност 
полова Народне 
скупштине 
Републике Србије, 
Народна скупштина 
Републике Србије 
 

европске 
интеграције 
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Трећа стратешка област: МУЛТИСЕКТОРСКА САРАДЊА И ПОДИЗАЊЕ КАПАЦИТЕТА ОРГАНА И СПЕЦИЈАЛИЗОВАНИХ СЛУЖБИ 
ДУГОРОЧНИ ЦИЉ 3: Унапређивање мултисекторске сарадње и подизање капацитета органа и служби 
 
Појединачни циљ  
3.1. 

 
Очекивани резултати 

 
Индикатори 

 
Рокови 

 
Успостављање 
механизама за  
координацију  заштите 
жртава насиља  
 

 
Успостављена сарадња између центара за социјални рад, 
полиције, тужилаштва, судова, здравствених установа, 
образовних установа, служби бесплатне правне помоћи, 
медија, организација цивилног друштва. 
Повећан сензибилитет и квалитет услуга 
професионалаца/ки у правосуђу, полицији, заводима за 
извршење заводских санкција, социјалним, здравственим, 
васпитним и образовним установама, специјализованим 
ОЦД за рад са жртвама насиља и медијима. 
Уведени јединстевни стандарди професионалног рада за 
запослене у органима, службама надлежним за борбу против 
насиља над женама и насиља у породици.  
Редовна размена информација огана и служби и 
успостављање јединственог систем евидентирања  случајева 
насиља.                                 

  
Донете Одлука   о формирању механизма 
за координацију на нивоу ЈЛС. 
Уведене процедуре поступања  у 
ситуацијама насиља у породици и 
партнерским односима у институцијама 
социјалне заштите, здравственим 
установама, полицији и правосуђу.  
Број, квалитет и ниво доступности услуга 
за жртве насиља и чланове породица 
погођеним насиљем.    
Број сензибилисаних професионалаца/ки  
у правосуђу, полицији, заводима за 
извршење заводских санкција, 
социјалним, здравственим, васпитним и 
образовним установама, 
специјализованим ОЦД за рад са жртвама 
насиља и медијима. 
Проценат решених случајева у односу на 
број процесуираних случајева насиља 
према женама                                                   

 
       2014.-2015. 

Активности Очекивани 
резултат 

Индикатор Извор провере Носиоци активности Рокови за 
извођење 

активности 

Извор 
финансирања Надлежни органи и 

институције 
Учесници 

Активност 3.1.1. 
Примена општег и посебних протокола о поступњу органа и установа у случајевима насиља 
3.1.1.1 
Функционисање 
мултисекторских тимова  
надлежних органа и 
служби на нивоу локалних 
самоуправа за спречавање 
насиља над женама у 
породици и партнерским 
односима 
 
 

 
Успостављени 
функционални 
локални  тимови за 
примену протокола о 
поступању и 
међусекторској 
сарадњи надлежних 
органа и служби 
у случајевима насиља 
над женама у свим 

 
 Број Одлука о 
формирању 
механизама на 
нивоу ЈЛС; 
Број успостављених 
функционалних 
мултисекторских 
тимова на нивоу 
ЈЛС; 
Број и квалитет 

 
Извештаји о 
примени општих 
протокола; 
Годишњи 
извештаји о раду 
надлежних 
органа  и служби 
на националном 
и локалном 
нивоу  

 
Надлежни органи и 
службе за борбу против 
насиља над женама на 
локалном нивоу 

 
ЈЛС, 
спец ОЦД  
 

 
    2014. 
      и 
континуирано 

 
Буџети  
јединица 
локалне 
самоуправе 
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 ЈЛС; 
Континуирана и 
ефикасна  
имплементација 
протокола; 
Уведене  и 
поштоване процедуре 
поступања 
надлежних органа и 
служби; 
Координација рада 
органа и служби;  
Координација рада са 
сектором цивилног 
друштва; 
Размена 
информација; 
Размена добрих 
пракси; 
Континуирана и 
систематска 
едукација запослених 
у органима и 
службама; 
Повећан квалитет и 
доступност услуга 
жртвама насиља у 
породици и 
партнерским 
односима на 
локалном нивоу 

координисаних 
активности у 
заштити жртава 
насиља и других 
чланова породице 
погођених 
насиљем; 
Број пријављених и 
процесуираних 
случајева; 
Број дугорочно и 
одрживо 
заштићених жена 
које су жртве 
партнерског насиља 

Буџет  јединица 
локалне 
самоуправе; 
Независне 
евалуације 

3.1.1.4. 
Отварити кризне центре за 
случајеве силовања и за 
жртве сексуалног насиља 
(пилот пројекти) 

 
У оквиру пилот 
пројеката формирани 
крузни центри за 
помоћ жртвама 
силовања и 
сексуалног насиља; 
Креирани програми и 
услуге помоћи 
жртвама насиља 

 
Број кризних 
центара за  
случајеве силовања 
и за жртве 
секусалног насиља. 
Процедуре рада 
кризних центара су 
одрживе као услуге 
на локалном нивоу. 
Број жртава које су 
се повукле из 
судског поступка 

 
Месечни и 
годишњи 
извештаји ЈЛС о 
пруженим 
услугама. 
Извештаји 
МУПа о 
пријављеним и 
процесиураним 
случајевима 
насиља.  
Дневни 

 
ЦЗС 
Министарство 
унутрашњих послова 
МЗ 
 

 
ЈЛС 
Полицијске 
станице 
Домови здравља 
ОЦД 
Специјализоване 
ОЦД 
Прихватилишта  -  
Сигурне куће 
СОС телефони у 
оквиру ЈЛС 
Међународне 

 
     2015. 

 
Буџет 
Републике 
Србије 
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извештаји 
(станична 
евиденција) које 
воде полицијске 
станице. 
Евиденција 
судова и 
тужилаштва о  
процесуираним 
случајевима 

организације 
 

 3.1.1.5. 
Урадити смернице за 
имплементацију  
Конвенције СЕ о 
спречавању и борби 
против  насиља над 
женама и насиља у 
породици 

 
Урађене смернице за 
имплементацију  
Конвенције СЕ о 
спречавању и борби 
против насиља над 
женама и насиља у 
породици 

 
План мера и 
активности према 
Конвенцији СЕ 

 
Извештај Савета 
за родну 
равноправност 
Владе РС 

 
Савет за родну 
равноправност Владе 
РС 

  
    2014. 

 

Активности Очекивани резултaт Индикатор Извор провере Носиоци активности Рокови за 
извођење 

активности 

Извор 
финансирањ

а 
Надлежни органи и 

институције 
Учесници 

3.1.2. 
Увођење јединственог система евиденције случајева насиља 
3.1.2.3. 
Израдити  упутства о току 
информација сагласно  
протоколима о 
међусекторској сарадњи и 
поступању служби и 
органа у случајевима 
насиља 
 
 
 
 
 

 
Израђена упутства о 
току информација 
сагласно 
протоколима о 
међусекторској 
сарадњи и 
поступању служби и 
органа; 
Јединствени приступ 
и усаглашавање 
токова информација о 
евидентирању 
пријављивању, 
решавању, 
процесуирању и 
збрињавању жртава 
породичног насиља  

 
Публиковано 
упутство о току 
информација; 
Број евидентираних 
случајева насиља у 
породици 
 
 

 
Годишњи 
извештаји 
надлежних 
служби  и 
органа; 
Стручна 
истраживања и 
анализе 
евидентираних 
случајева насиља 
у породици 
Виктимолошка 
статистика 
 

 
МРЗБСП 

 
Недлежни органи 
и службе, 
специјализоване 
ОЦД,  
Међународне 
организације 
 

 
   2014. 

 
Буџет 
Републике 
Србије 
 

Појединачни циљ  
3.2. 

 
                                     Очекивани резултати 

 
Индикатори 

 
Рокови 
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Увести програме обуке о 
насиљу над женама у 
породици и у 
партнерским односима у 
планове и програме обука 
стручног 
усавршавања за директне 
пружаоце услуга жртвама 
насиља 
 
 
 

 
Континуирана обука запослених у правосуђу, полицији, 
заводима за извршење заводских санкција, социјалним, 
здравственим, васпитним и образовним установама и у 
средствима јавног информисања о поступању у случајевима 
насиља. 
Едуковани и сензибилизовани професионалци/ке у јавним 
службама, средствима јавног информисања,  на тему 
породичног и партнерског насиља са правног, образовног, 
здавственог, социјалног и економског аспекта. 
Повећана доступност и квалитет услуга заштите жртава насиља 
 

 
Број сензибилисаних 
професионалаца/ки  у правосуђу, 
полицији, заводима за извршење 
заводских санкција, социјалним, 
здравственим, васпитним и 
образовним установама, средствима 
јавног информисања 
специјализованим ОЦД за рад са 
жртвама насиља. 
Број уведених програма обуке. 
Број обучених професионалаца/ки. 
Број, квалитет и ниво доступности 
услуга за жртве насиља и чланове 
породица погођеним насиљем.     

 
                  2014.-2015. 

Активности Очекивани 
резултат 

Индикатор Извор провере Носиоци активности Рокови за 
извођење 

активности 

Извор 
финансирања Надлежни 

органи и 
институције 

Учесници 

3.2.1. 
Подизање капацитета директних пружаоца услуга и запослених у надлежним органима и службама  
 Види под 1.2.1.1.        
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Четврта стратешка област: СИСТЕМ МЕРА ЗАШТИТЕ И ПОДРШКЕ ЖРТВАМА 
ДУГОРОЧНИ ЦИЉ 4: Унапређивање система мера заштите и подршке жртвама насиља  
 
Појединачни циљ 
4.1 

Очекивани резултати Индикатори Рокови 

 
Унапредити мере 
заштите жртава 
породичног и 
партнерског 
насиља 

 

 
Примена Општег и посебних протоколa o пoступању надлежних 
институција у случајевима насиља над женама. 
Побољшана хоризонтална и вертикална координација кључних 
актера (органа, служби, институција и организација) у креирању и 
спровођењу мера заштите жртава насиља.                                                  
Обезбеђена свеобухватна, делотворна и специфична заштита жртава 
насиља која зауставља актуелно и спречава будуће насиље. 
Обезбеђена свеобухватна делотворна и специфична заштита жена 
жртава насиља из посебно осетљивих група, 
Успостављена институционализована, системска и континуирана 
размена података који су у вези са мерама заштите и подршке 
жртвама насиља уз поштовање принципа поверљивости. 
 

 
Уведене процедуре поступања  у 
ситуацијама насиља у породици и 
партнерским односима у 
институцијама социјалне заштите, 
здравственим установама, полицији и 
правосуђу.  
Број, квалитет и ниво доступности 
услуга за жртве насиља и чланове 
породица погођеним насиљем.  
Број новооснованих саветовалишта, 
сигурних кућа, сос телефона. 
Упоредна анализа броја пријављених и 
броја процесуираних случајева, затим  
броја процесуираних и броја 
окончаних случајева жртава насиља. 
Анализа пријављених, процесуираних 
и окончаних случајева насиља над 
женама из маргинализованих гурпа. 

 
              2014.-2015. 

Активности Очекивани резултат Индикатор Извор провере Носиоци активности Рокови за 
извођење 

активности 

Извор 
финансирања Надлежни органи 

и институције 
Учесници 

Активност 4.1.1 
Успостављање механизама  и мера за ефикаснију  заштити жртава насиља  
4.1.1.1. 
Обука 
професионалаца/ки  
за одржавање 
конференције 
случаја 
 

 
Уведена 
континуирана обука  
професионалаца/ки за 
реализацију 
конференције случаја; 
Повећан квалитет 
услуга органа, служби 
и .установа жртвама 
насиља 

 
Број одржаних 
едукација; 
Број учесника/ца 
едукација; 

 
Извештаји надлежних 
органа,  служби и установа 
 

 
Надлежни органи 
ислужбе за борбу 
против насиља 

 
Специјализоване 
ОЦД    

    
континуирано 

 
Буџет 
Републике 
Србије 
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4.1.1.2. 
Увести праксу 
редовног 
одржавања 
конференција 
случаја у свим ЈЛС 
 

 
Успостављена пракса 
спровођења 
конференције случаја 
кроз обавезно 
учествовање свих 
надлежних органа и 
служби; 
Уведена пракса 
испитивања процене и 
управљања 
безбедносним 
ризиком за жртве 
насиља;  
Уведена пракса израде 
индивидуалног плана 
заштите  од насиља; 
Повећан квалитет  
услуга прилагођен 
специфичним 
потребама сваке 
жртве насиља  

 
Број случајева 
вођених по методи 
конференције 
случаја; 
Број индивидуалних 
планова; 
Упоредна анализа 
броја покренутих 
случајева и 
случајева вођених 
по методи ''кс'' 

 
Евалуације  примене 
конференције случаја; 
Годишњи извештаји 
надлежних органа и 
служби 
 

 
ЦСР, полиција,суд, 
тужилаштво,здравст
вене установе, 
образовне установе, 

 
Специјализован
е ОЦД 

 

      
континуирано 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Буџет 
Републике 
Србије 
 

4.1.1.3. 
Увести ефикасан 
систем  примена  
мера заштите од 
насиља у породици  
изреченим по 
Породичном 
закону 
 

 
Уведен систем за 
праћење примене мера 
заштите кроз  
координцију и 
размену информација 
недлежних органа и 
служби; 
Повећана заштита 
жртава насиља и 
других чланова 
породица погођених 
насиљем 

 
Смањен број 
рецидива 
извршених 
случајева насиља у 
породици.  
 

 
Извештаји надлежних 
институција- 

 
ЦСР,  
полиција, 
суд, тужилаштво, 
здравствене 
установе,  
образовне установе 

 
 
 

 
континуирано 
 

 
Буџет 
Републике 
Србије 
 

4.1.1.4 
Обезбедити услове 
за укључивање 
жена полицајаца   у 
патроле које 
интервенишу у 
случајевима 
насиља над женама  

 
Адекватан одговор на 
потребе жртава 
насиља у тренутку 
интервенције; 

 
Број жена 
полицајаца у 
полицијским 
патролама које 
интеревенишу у 
случајевима насиља 
над женама 

 
Извештаји о раду полиције 
 

 
МУП, 
Надлежне 
организационе 
јединице МУПа 

 
Специјализован
е ОЦД 

             
     2014. 

 
Буџет 
Републике 
Србије 
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4.1.1.5. 
Обезбедити 
одрживост рада 
специјализованих 
СОС телефона за 
жене жртве насиља 
на локалном нивоу 
 

 
Политичка и 
институционална 
подршка на локалном 
нивоу мерама заштите 
и подршке жртава 
насиља; 
Обезбеђена 
одрживост рада 
специјализованих 
СОС телефона и 
сервиса подршке за 
жртве насиља 

 
Број СОС телефона 
и сервиса за 
подршку за жртве 
насиља 
финансираних од 
стране ЈЛС; 
Број ЈЛС које имају 
буџетску линију за 
подршку овим 
сервисима 

 
Годишњи буџет ЈЛС 

 
ЈЛС 

 
Специјализован
е ОЦД 

             
     2015. 

 
Буџети 
јединица 
локалне 
самоуправе 

4.1.1.6 
Усвојити  посебни 
правилник о 
минималним 
стандардима 
услуге СОС 
телефона за жене 
жртве насиља као 
подзаконског акта 
Закона о 
социјалној заштити 

 
Усвојен подзаконски 
акт уз Закон о 
социјалној заштити 
којим се уређују 
саветодавно-
терапијске и социо-
едукативне услуге у 
области социјалне 
заштите  којим се 
регулишу и услуге 
СОС телефона 

 
Подзаконски акт 

 
"Службени гласник 
Републике Србије"   
Сајт МРЗСп 

 
МРЗБСП 

             
      2014. 

 

4.1.1.7. 
Успоставити 
јединствени број 
СОС телефона за 
Србију кроз мрежу 
специјализованих 
пружалаца услуге 
СОС телефона 

 
Успостављен 
јединствени 
национални  СОС 
телефон; 
Успостављена мрежа 
специјализованих 
СОС телефона на 
нивоу целе Србије. 
Успостављена 
јединствена база 
анонимизираних 
података о броју 
позива и 
карактеристикама 
насиља пријављених 
путем телефона 

 
Информативни 
материјали 
намењени жртвама 
насиља 
 

 
Сајт МРЗСП; 
Сајт МУПа  
Медији; 
иформативни материјали 

 
МРЗБСП, 
МУП 

 
Специјализован
е ОЦД 

            
   2015. 

 
Буџет 
Републике 
Србије 
 

4.1.1.8.                    
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Обезбедити 
довољне 
капацитете у 
сигурним кућама  
за жртве насиља у 
породици и 
партнерским 
односима 
 

Заустављено насиље и 
обезбеђена сигурност 
жртве; 
Обезбеђено 1 место у 
сигурним кућама на 
10.000 становника 
према стандарду 
Савета Европе; 
Жртве насиља 
добијају адекватну 
помоћ  

Број сигурних кућа; 
Број места у 
сигурним 
кућама; 
Број жена и деце 
који су били 
смештени у ск; 
Висина средстава 
која су локалне 
самуправе издвојиле 
за рад сигурних 
кућа 

Одлука ЈЛС о 
финансирању сигурних 
кућа и саветовалишта за 
жене жртве насиља; 
Годишњи буџет  ЈЛС 
Извештаји о раду сигурних 
кућа; 
Независне евалуације 

ЈЛС, 
ЦСР 

ОЦД, 
Спцијализозова
не ОЦД, 
међународне 
организације, 
донатори 

    2014. Буџет 
Републике 
Србије, 
Буџети 
јединица 
локалне 
самоуправе 

4.1.1.9. 
Израдити 
независну 
евалуацију о 
примени посебних 
протокола 
појединачних 
ресора и препоруке 
за њихово 
унапређивање 

 
Резултати евалуације 
примене посебних 
протокола; 
Препоруке за њихово 
унапређивање; 

 
Доступне 
евалуације 

 
Сајтови ОЦД 

 
ОЦД 

 
Међународне 
организације, 
донатори 

       
   2015. 

 
Донаторска 
средства 

Појединачни циљ 
4.2 

Очекивани резултати Индикатори Рокови 

 
Унапредити мере 
подршке женама 
жртвама 
породичног и 
партнерског 
насиља 

 
Унапређене мере подршке женама жртвама породичног и партнерског 
насиља.  
Повећана доступност и  квалитет услуга подршке жртава насиља. 
Унапређена заштита права и интереса жртава насиља. 
Смањена секундарна виктимизација и додатна трауматизација 
жртава.  
Реинтеграција жртава насиља у друштво. 
Установљена специфична и ефикасна решења за заштиту жена жртава 
насиља  из вишеструкодискриминисаних  група 
Ојачано поверење жртве у институције система и правосудни систем. 
 

 
Извршена законска реформа која 
попуњава  недостаке закона из 
перспективе родно заснованог 
насиља. 
Извршене институционалне промене 
које омогоћавају ефикасну подршку 
жртвама.   
Број социјалних предузећа, програми 
за запошљавање и самозапошљавање 
жртава насиља и успостављених 
фондова за подршку женама 
жртвама насиља.                                                                                                                        
Жртве насиља користе све 
расположиве мере подршке и 
заштите. 
Жртве, нарочито из вишеструко 
дискриминисаних  друштвених 
група,  имају веће поверење у 

 
       континуирано 
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институције система.  

Активности Очекивани резултат Индикатор Извор провере Носиоци активности Рокови за 
извршење 

активности 

Извор 
финансирања Надлежни органи 

и институције 
Учесници 

Активност 4.2.1. 
Унапређивање система мера подршке жртвама насиља  
4.2.1.1. 
Обезбедити 
бесплатну 
здравствену 
заштиту и 
издавање потврда о 
повредама жена 
које су преживеле 
насиље 
 

 
Унапређивање 
капацитета 
здравствених радника 
за препознавање, 
документовање и 
адекватно реаговање на 
потребе  жена жртава 
насиља; 
Олакшан приступ 
бесплатној, 
свеобухватној 
здравственој заштити 
жртава; 
Адекватно 
документовање насиља 
и издавање потврда о 
повредама; 
Жене жртве насиља 
квалитетно здравствено  
збринуте 

 
Обрасци за 
евидентирање и 
документовање 
насиља су део 
електронског 
картона 
пацијенткиња у 
примарној 
здравственој 
заштити 

 
Годишњи извештаји 
домова здравља 

 
МЗ, 
здравствене 
установе 

 
Специјализова
не ОЦД 

 
    2014.и 
континуирано 

 
Буџет 
Републике 
Србије 

 

4.2.1.2. 
Успоставити 
континуирану 
едукацију за 
ромске здравствене 
медијаторке  о 
поступању и 
заштити жена од 
насиља 
 

 
Едуковане ромске 
здравствене 
медијаторке за 
адекватно реаговање на 
потребе жена жртава 
насиља; 
Олакшан приступ 
Ромкиња здравстевним 
установама у циљу 
заштите од насиља; 
Обезбеђене 
информације о 
приступу установама 
које се баве сузбијањем 

 
Број едукација; 
Број учесница; 
Број информисаних 
Ромкиња; 
Информативни 
материјал 

 
Извештаји са едукација; 
Мониторинг рада ромских 
здравствених медијаорки; 
Извештај МЗ 

 
МЗ 
Домови здравља 

 
Канцеларија 
за људска и 
мањинска 
права, 
специјализова
не ОЦД 
 

 
      2015. 

 
Буџет 
Републике 
Србије 
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и спречавањем насиља 
и пружањем заштите и 
подршке; 
Повећано поверење 
Ромкиња жртава 
насиља у институције   

4.2.1.3. 
Обезбедити 
бесплатну правну 
помоћ и заступање 
за жртве насиља 
 

 
Олакшан приступ 
женама жртвама насиља 
бесплатној  правној 
помоћи; 
Свеобухватна правна 
заштита интереса 
жртава насиља; 
Адекватно 
процесуирање дела 
насиља над женама   

 
Број ЈЛС које 
пружају бесплатну 
правну помоћ за 
жене жртве насиља 
Квалитет пружене 
правне помоћи 

 
Извештаји ЈЛС о 
пруженим 
социјалним услугама 

 
ЈЛС 

 
ЦСР 
Заштитник 
грађана на 
локалном 
нивоу,  
службе за 
бесплатну 
правну помоћ 
при ЈЛС 
специјализова
не ОЦД,  
међународне 
организације 

         
      2015. 

 
Буџет 
Републике 
Србије 

 

4.2.1.4 
Обезбеђивање 
бесплатних 
програма 
преквалификације 
и доквалификације 
за жртве насиља и 
позитивну 
дискринминацију у 
запошљавању 
 

 
Подизање нивоа 
запослености  жена 
жртава насиља; 
Сузбијање економског 
насиља над женама; 
Допринос 
реинтеграцији жртава 
насиља у друштво 

 
Број програма; 
Број полазница; 
Број запослених 
жена  
 

 
Извештаји надлежних 
институција 

 
Национална служба 
запошљавања, 
Локалне службе 
запошљавања 

 
Специјализоване 
ОЦД, 
међународне 
оргнизације 

        
     2015. 

 
Буџет 
Републике 
Србије 
 

4.2.1.5. 
Креирање  и 
спровођење 
посебних мера ЈЛС  
за материјалну 
подршку женама 
жртвама насиља у 
породици и 
партнерским 
односима  
 

 
Усвојене и примењене 
мере афирмативне 
акције за жене које су 
претрпеле насиље, 
посебно за жене које 
су изашле из сигурне 
куће (становање у 
заштићеним 
условима, 
ослобађање од 
плаћања комуналних 

 
Афирмативне мере; 
Број жена 
корисница ових 
мера 
 
 

 
Годишњи план рада ЈЛС; 
Годишњи буџет ЈЛС 

 
ЈЛС 

 
ОЦД, 
специјализоване 
ОЦД 

           
      2015. 

 
Буџети 
јединица 
локалне 
самоуправе 
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такси и услуга, 
повшћени превоз, итд) 

4.2.1.6. 
Обезбедити пун 
приступ мерама 
подршке женама 
жртвама насиља у 
породици и 
партнерским 
односима из 
вишеструко 
дискриминисаних 
група 
 
 
  

 
Повећан број мера, 
доступност и квалитет 
система заштите и 
подршке за жене жртве 
насиља из 
вишеструкодискримини
саних група (мере 
психолошке, социјалне, 
здравствене, правне, 
економске подршке); 
Жене припаднице 
випшеструко 
дискриминисаних група 
укључене у рад 
механизама за заштиту 
жена од насиља на 
локалном  нивоу 

 
Број мера и услуга 
посебно таргетираних 
за жене из 
вишеструко 
дискриминисаних 
група; 
Недискриминаторни 
критеријуми за 
приступ услугама; 
Ниво поверења у 
институције  

 
Извештаји надлежних 
органа и  

 
Надлежни 
органи, и службе  
за борбу против 
насиља над 
женама, 
Мултисекторски 
тимова  надлежних 
органа и служби на 
нивоу локалних 
самоуправа 

 
ОЦД 
Донатори, 
Специјализоване 
ОЦД,  
 

 
континуирано 

 
Буџет 
Републике 
Србије, 
Буџети 
јединица 
локалне 
самоуправе 
  

4.2.1.7. 
Примењивати мере  
за препознавање, 
превенцију и 
решавање проблема 
малолетничких и 
уговорених бракова 
и 
праксе продаје 
невесте 
 

 
Установљен механизам  
за препознавање, 
превенцију и решавање 
проблема малолетних и 
уговорених бракова као 
и сузбијање праксе 
продаје невеста; 
Повећана видљивост 
специфичних видова 
насиља и кршења права 
жена и деце из 
осетљивих друштвених 
група; 
Повећана осетљивост  
запослених у јавним 
службама за 
препознавање и 
реаговање на ове 
феномене; 
Умањена пракса 
малолетничких и 
уговорених бракова 
Имплементација 

 
Број 
санкционисаних 
малолетничких 
браков и праксе 
продаје невесте пре 
и после увођења ове 
мере; 
Број формираних 
саветовалишта при 
релевантним 
органима; 
Број корисника/ца 
ових саветовалишта 

 
Годишњи извештаји 
надлежних органа;  
Истрживања; 
Државни извештај 
CEDAW комитету 

 
ЦСР 

 
МУП, 
тужилаштво, 
Судови, 
специјализоване 
ОЦД., 
Канцеларија за 
људска и 
мањинска права, 
међународне 
организације 

 
      2015. 

 
Буџет 
Републике 
Србије 
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препоруке CEDAW 
комитета и Истанбулске 
конвенције 

4.2.1.8 
Успоставити базу 
података о услугама 
за жртве насиља на 
локалном  нивоу 

 
Упућена иницијатива 
ЈЛС да успоставе базе 
података о доступним 
услугама  на 
локалномнивоу за 
жене жртве насиља; 
Успоставњена  база 
података о 
пружаоцима и 
врстама услуга за 
жртве насиља; 
успостављен систем 
размене података на 
локалном нивоу; 
Умреженост 
социјалних актера на 
локалном нивоу 

 
Број база података 
ЈЛС; 
Број мера заштите 

 
Извештаји ЈЛС о 
социјалним услугама; 
Независна истраживања 

 
МРЗБСП 
ЈЛС   

 
Надлежне 
службе, органи и 
организације, 
ОЦД, 
специјализоване 
ОЦД, 
међународне 
организације 

      
2014.  и 
континуирано 

 
Буџет 
Републике 
Србије, 
Буџети 
јединица 
локалне 
самоуправе 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


