
 

РЕЗИМЕ ПРОГРАМА 

 

НАЗИВ ПРОГРАМА  

„ПРОГРАМ ОБУКЕ ЗА УЗИМАЊЕ ИСКАЗА ОД ДЕЦЕ И МЛАДИХ ЖРТАВА И 

СВЕДОКА У КРИВИЧНОМ ПОСТУПКУ“ 

 

АУТОРИ ПРОГРАМА 

Ивана Милосављевић-Ђукић  

Јелена Радовановић 

Христина Брђовић  

Авдиjенко-Пејатовић Слађана   

Бојана Танкосић 

Јара Петковић  

Марија Марковић 

 

КОНТАКТ ОСОБА, један од аутора (име и презиме, адреса, email, телефон/и) 

Ивана Милосављевић-Ђукић, Звечанска 7.email: ivana.djukic@czodo.rs, 011 3987-398, 

063 202 948 

 

ЦИЉ/ЕВИ ПРОГРАМА 

Основни циљ програм обуке је развој и унапређење компетенција стручних радника у 

систему социјалне заштите за пружање подршке деци жртвама и сведоцима у 

кривичном поступку.   
Специфични циљеви програма обуке : 

• да унапреди знања и вештине за узимање исказа од деце/младих у кривичном 

поступку; 

• да се смањи секундарна виктимизација деце у кривичном поступку; 

• да унапреди вештина за рад са злостављаном и занемареном децом, високо 

трауматизованом децом и њиховим родитељима; 

• да упозна полазнике са правима деце у кривичном поступку; 

• да обезбеди од полазника разумевање положаја деце у кривичним поступцима; 

• да унапреди вештине пружања подршке органу поступка приликом узимања 

исказа; 

• поштовање стандарда и увођење у праксу. 

 

САДРЖИНА ПРОГРАМА 

Програм обуке садржи следеће радионице: 

Радионица 1: „Упознавање учесника и програма“;    

Радионица 2: „Права деце у кривичном поступку“;   

Радионица 3: „Последице злостављања на дечјем узрасту“;     

Радионица 4: „Зашто деца ћуте? - Разоткривање злостављања“;    

Радионица 5: „ Психолошки аспекти дечијег развоја од значаја за судски  поступак 

(Развој)“;   

Радионица 6:  „Психолошки аспекти дечијег развоја од значаја за судски  поступак 

(Процена)“;      

Радионица 7: „Узимање исказа од деце и младих жртава и сведока у кривичном 

поступку“;   

Радионица 8: „Радионица увежбавања –увежбавање појединачних фаза форензичког 

интервјуа“;  

Радионица 9: „Радионица увежбавања –увежбавање појединачних фаза форензичког 
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интервјуа“;  

Радионица 10: „Аспекти узимања исказа од деце на које је потребно посебно обратити 

пажњу“;  

Радионица 11: „Сугестибилност деце и деца са тешкоћама у развоју“    

Радионица 12: „Рад са родитељима“;  

Радионица 13: „Међусекторска сарадња“;  

Радионица 14: „Завршна радионица – завршна расправа и интеграција“;   

Радионица 15:  „Евалуација и подела сертификата“      

 

КОМПЕТЕНЦИЈЕ КОЈЕ ПРОГРАМ РАЗВИЈА 

Компетенције које овај програм обуке развија су:  

▪ Компетенције за узимање исказа од деце у кривичном поступку; 

▪ Компетенције за приступ деци у трауматској ситуацији; 

▪ Компетенција за рад у кризним ситуацијама; 

▪ Компетенције пружања подршке органу поступка приликом узимања исказа од 

деце и младих; 

▪ Компетенције за међусекторску сарадњу 

 

ЦИЉНА ГРУПА ПРОФЕСИОНАЛАЦА ЗА ОБУКУ 

 

Програм је намењен стручним радницима - социјалним радницима, психолозима,  

специјалним педагозима, дефектолозима, педагозима који раде у систему социјалне 

заштите али и у другим релевантним секторима. 

 

ОБЛАСТ НА КОЈУ СЕ ПРОГРАМ ОДНОСИ  

 

ПОДРШКА ДЕЦИ И МЛАДИМА 

 

И КРАЈЊИ КОРИСНИЦИ 

 

Крајњи корисници програма обуке су деца  жртве и сведоци у кривичном поступку и 

њихови родитљи (одгајатељи). 

 

ПРЕДУСЛОВИ ЗА УКЉУЧИВАЊЕ ПРОФЕСИОНАЛАЦА НА ОБУКУ 

 

Програм је намењен стручним радницима у систему социјалне заштите који имају 

најмање три година радног искуства. 

Програм могу да похађају и други професоналци у релевантним секторима 

(правосудни систем), са Високом стручном спремом и три године радног искуства. 

 

ТРАЈАЊЕ ПРОГРАМА ОБУКЕ 

 

30 сати / 5 дана,3 радионице дневно 

 


