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Распоређени запослени у Служби за информисање и подршку оштећенима и 

сведоцима: 

 

Координатор Службе  

1. Миољуб Виторовић, заменик тужиоца за ратне злочине; 

 

Чланови Службе СИП-а:  

2. Василије Сератлић, заменик тужиоца за ратне злочине, тел: 3082-653 

3. Горица Бекан, тужилачки помочник, тел: 3082-710; 

4. Горан Јовановић, тужилачки помоћник, тел: 3082-738; 

5. Новак Вучо, тужилачки помоћник, тел: 3082-743;  

6. Милош Граховац тужилачки помоћник, тел: 3082-742; 

7. Нада Трипковић, секретар, тел: 3082-740; 

8. Мирко Матејић, психолог, тел: 3082-557; 

9. Светлана Павловић Пејић, тел: 3082-658.  

У оквиру Службе пружају се информације и подршка оштећеним лицима и 

сведоцима, а које се у виду обавештења упућују уз позив за предузимање процесних 

радњи испитивања сведока, у оквиру којих се наводи да му се може пружити заштита 

додељивања статуса заштићеног сведока или посебно осетљивог сведока, уколико 

постоји оправдана забринутост за безбедност, а пгек након процене на основу 

доступних информација. 

Примарни задатак Службе је да се обезбеди психолошка и логистичка помоћ и 

подршка сведоцима, као и омогућавање сведоцима да што лакше и ефикасније 

приступе суду или другом органу поступка (у те сврхе Служби је додељена посебна 
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телефонска линија и адреса електронске поште), тел: 011/3082-557; podrska@trz.org.rs 

и делује са највећим интегритетом, непристрасношћу и поверљивошћу. 

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА СВЕДОКЕ И ОШТЕЋЕНА ЛИЦА 

Поштовани, као сведок у кривичном поступку имате изузетно важну улогу у 

разјашњењу и доказивању кривичног дела. Ваш исказ и сарадња са правосудним 

органима у својству сведока могу бити од великог значаја у кривичном поступку. О 

правима и обавезама сведока (чл.91-112 Законика о кривичном поступку - ЗКП) 

можете сазнати више из извода из Законика о кривичном поступку на полеђини овог 

обавештења или у целини на интернет страници Републичког јавног тужилаштва на 

адресу www.rjt.gov.rs. 

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, постоји могућност да тужилац тражи да вам се у току кривичног 

поступка пружи основна заштита, додели статус заштићеног сведока или статус 

посебно осетљивог сведока (видети извод из Законика на полеђини). Молимо да то 

напоменете приликом сусрета са тужиоцем, који ће вас детаљно информисати о овим 

могућностима. 

Уколико сте оштећено лице у кривичном поступку, имате одређена додатна 

права - чл.50~63 ЗКП (ВИДЕТИ: извод на полеђини или у целини на интернет 

страници www.rjt.gov.rs. Ради остваривања права у својству оштећеног лица у 

кривичном поступку и информисања о предмету, можете заказати посету Тужилаштву, 

преко горе наведених контакт телефона и е-маил адресе ове Службе. 

За информације о кривичном поступку, правима и обавезама и остваривању 

контакта са службеним лицем надлежним за ваш предмет у тужилаштву, можете се 

обратити Служби за информисање и подршку оштећенима и сведоцима Тужилаштва за 

ратне злочине у Београду, на горе наведени број телефона и е-маил адресу. 

Молимо вас да у Тужилаштво дођете или по позиву или по претходно заказаном 

пријему. 
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