
 
 

 
 

ПБАВЕШТЕОЕ   П   ПРГАНИЗПВАОУ   ТРИБИНЕ 
И   ППЗИВ   СТРУЧНИМ   РАДНИЦИМА   ЗА   УЧЕСТВПВАОЕ 

 
 

 

   Поштовани, 
обавештавамо све стручне раднике на основним стручним пословима, стручне раднике 
на специјализованим стручним пословима, стручне раднике на правним пословима и 
руководиоце  у установама социјалне заштите и код других пружалаца услуга да се 
дана 17.09.2018. године у конгресној сали Хотела „Врујци“ у Бањи Врујци  у 
временском термину од 11,00 до 14,00 часова, одржава једнодневни стручни скуп - 
трибина са темом „Практични аспекти примене конвенција, стратегија и 
прописа о забрани дискриминације у установама социјалне заштите – анализа 
законског оквира и стања и  дефинисање предлога за побољшање " у 
суорганизацији Новог синдиката социјалне заштите Србије, Повереника за заштиту 
равноправности и Коморе социјалне заштите. 

 
   У оквиру трибине су планирани следећи уводни реферати: 
 

    Уводничари:  
 
- Бранкица Јанкпвић, Повереник за заштиту равноправности, тема: „Ппвереник 

за заштиту равнпправнпсти – улпга и надлежнпст   централнпг државнпг 
механизма за заштиту пд дискриминације“   

 
- Јелена Кптевић, руководилац Групе за притужбе у приватном сектору 

Повереника за заштиту равноправности, тема: „Преппзнаваое случајева 
дискриминације пред прганима  јавне власти – пракса Ппвереника за заштиту 
равнпправнпсти“ 

               
-  Микаина Стеванпвић, председник Етичког одбора Коморе социјалне заштите, 

тема: „Примена прпфесипналних стандарда из Кпдекса прпфесипналне етике 
стручних радника у ппгледу  супрптстављаоа дискриминацији кприсника“ 

 
 

        



 
Трибина се организује као интерактивни скуп размене ставова представника 

Повереника за заштиту равноправности, као независног државног органа задуженог да  
спречава дискриминацију грађана, Коморе социјалне заштите, као регулаторне 
организације за дефинисање и контролу примене Кодекса професионалне етике 
стручних радника у социјалној заштити, а и стручних радника из праксе - запослених на 
стручним пословима у установама социјалне заштите.  

 
У име организатора позвани су да узму учешће и представници  ресорних  

сектора Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, Покрајинског 
секретаријата за социјалну политику, демографију и равноправност полова и 
Заштитника грађана, а такође и Републичког и Покрајинског завода за социјалну 
заштиту. 

 

       Стручни скуп је пријављен и категорисан  као трибина од стране Коморе 
социјалне заштите, са прописаним бодовима за учеснике. У интересу обезбеђивања 
интерактивности скупа број учесника трибине је ограничен на највише 50 учесника, па 
ће осим позваних представника државних органа, завода за социјалну заштиту и 
струковних удружења остали учесници-стручни радници бити одређени по редоследу 
пријављивања. Котизација се не наплаћује.  

 
       Пријаве за учешће на трибини се ппднпсе електрпнским путем на е-маил 

адресе:  novisindikat.socijalnezastites@gmail.com  или  nikodije035@gmail.com    
или на телефпн : 062-776201, пспби за кпнтакт: Никпдијевић Зпрану, дипл. 
правнику. 

 
                 П Р Е Д С Е Д Н И К 
дана 28.08.2018.  године                  Братислав  Цветковић, с. р. 
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