
 
 

 
ПРПГРАМ  ЕДУКАТИВНИХ  СКУППВА  У  ТПКУ  ПДРЖАВАОА  МАНИФЕСТАЦИЈЕ  

“7.  ДАНИ  СПЦИЈАЛНЕ  ЗАШТИТЕ”  У  ПРГАНИЗАЦИЈИ   
НПВПГ  СИНДИКАТА  СПЦИЈАЛНЕ  ЗАШТИТЕ  СРБИЈЕ (28.05.-02.06.2019.) 

 

Местп  пдржаваоа:  кпнгресна сала СБР „Јунакпвић“ Апатин  
 

 

29.05.2019. 
 

Трибина: „Примена универзалних и еврппских ппвеља и преппрука п правима 
старијих, смаоиваоу злпупптреба и занемариваоа старијих грађана и спречаваоу оихпве 

дискриминације у устанпвама спцијалне заштите“ 
Трибина у прганизацији Ппвереника за заштиту равнпправнпсти, Нпвпг синдиката спцијалне заштите 
Србије, Удружеоа „Амити“ Бепград и Кпмпре спцијалне заштите. 
 

УВОДНИЧАРИ:   
- Бранкица Јанкпвић, Ппвереник за заштиту равнпправнпсти или  други представник Ппвереника, 
- мр Надежда Сатарић, председник УО Удружеоа грађана „Снага пријатељства – Амиту“, 
- представник Кпмпре спцијалне заштите, 
- фацилитатпр категприсане трибине- Никпдијевић Зпран,  
- трајаое трибине  пд 11,00  дп  14,00 часпва  

      
Трибина је у ппступку категпризације пд стране пргана Кпмпре спцијалне заштите, и није 

предвиђена кптизација. 

 

30.05.2019. 
 

Трибина: „ Изазпви  пствариваоа људских права лица са менталним сметоама у 
резиденцијалним устанпвама спцијалне заштите –нпрмативни пквир, пптребе и пракса “ 

Трибина у прганизацији Канцеларије за људска и маоинска права Владе Републике Србије, 
Кпмпре спцијалне заштите и Нпвпг синдиката спцијалне заштите Србије. 

 
УВОДНИЧАРИ:  

- др Сузана Паунпвић  директпр Канцеларије за људска и маоинска  права Владе Републике Србије, 
- прпф. др Драган Раванић, прпф. медицинскпг факултета у пензији, психптерапеут и судски вештак, 
- Гпран Пеца Петкпвић, председник УО  Кпмпре спцијалне заштите 
- фацилитатпр категприсане трибине- Никпдијевић Зпран,  
- трајаое трибине  пд 11,00  дп  14,00 часпва  

      
Трибина је у ппступку категпризације пд стране пргана Кпмпре спцијалне заштите, и није 

предвиђена кптизација. 

 



 

31.05.2019. 
 

Округли стп:  „Значај и улпга лпкалних услуга у унапређеоу заштите кприсника“ 

- Увпдничари и фацилитатпри пкруглпг стпла Јелица Милпсављевић, ЦСР Крушевац, и 
Крстина Евтпв,  ЦСР Ћуприја, 

-  трајаое  пкруглпг  стпла  пд 10,30  дп  13,30 часпва 

 

01.06.2019. 
 

Округли стп:  „У сусрет изменама закпна из пбласти спцијалне и здравствене заштите 
-  прпмене закпнскпг пквира пд значаја за практични рад заппслених у устанпвама 
спцијалне заштите за дпмски смештај“ 

- увпдничари и фацилитатпри: Никпдијевић Зпран, ГЦ Јагпдина, и  
       др Данијела Настић-Симпвић, психијатар из  Завпда „М. Пчелице“ Крагујевац 
- трајаое  пкруглпг  стпла  пд  10,30  дп  13,30  часпва  

 
 
НАППМЕНА:  Пријаве за учешће стручних радника на трибинама се ппднпсе на е-маил адресу:  

nikodije035@gmail.com .  С пбзирпм на пграничени брпј учесника-стручних радника пд максималнп 
50 учесника на свакпј пд трибина, у циљу пбезбеђиваоа интерактивнпсти истих, пријаве стручних 
радника се разматрају и прихватају имајући у виду редпслед пријава.  

 
 

                П Р Е Д С Е Д Н И К 
         Братислав  Цветкпвић, с.р.  
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