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ИНЦЕСТ ТРАУМА ЦЕНТАР – БЕОГРАД 
 

ДУШИЦА ПОПАДИЋ 
 

Мачванска 8 
11000 Београд 

 
 
 
 

Поштована госпођо Попадић,  
 

Част ми је и задовољство да Вас позовем на конференцију под називом „Србија на путу ка 
толеранцији и недискриминацији: искуства Повереника за заштиту равноправности“. 
 
Циљ конференције је да се јавности представе искуства и резултати рада Повереника за 
заштиту равноправности и отвори дебата о кључним изазовима у имплементацији 
антидискриминационих прописа. Конференција ће омогућити да се у отвореном и 
конструктивном разговору учесника сагледа актуелно стање у остваривању и заштити 
равноправности и размотре кључни правци деловања државних органа и других друштвених 
актера у циљу спречавања и сузбијања дискриминације у друштвеним односима.  

Конференција ће бити одржана 28. октобра 2014. године, од 11 до 13 часова у Београду, у 
Палати Србија, Булевар Михајла Пупина 2, свечани улаз (за новинаре источни улаз), сала 
„Србија“, први спрат. Цео догађај директно ће преносити Б92 инфо канал.  

Имајући у виду Вашу приврженост идејама толеранције и недискриминације, Ваш велики 
допринос изградњи отвореног демократског друштва  заснованог на поштовању људских 
права, као и досадашњу подршку у остваривању мисије Повереника за заштиту 
равноправности, позивамо Вас да узмете активно учешће у раду конференције.  

Позив је упућен представницима државних и других органа јавне власти, амбасадама и 
међународним организацијама у Републици Србији, као и невладиним организацијама и 
медијима. 
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Молимо Вас за потврду учешћа најкасније до 25. септембра 2014. године Николи Грујићу, 
путем мејла nikola.grujic@ravnopravnost.gov.rs или на телефон 064/88 98 726. Све детаљe и 
информације у вези са конференцијом можете добити на телефон 011/243 64 64. Агенда 
конференције биће Вам достављена накнадно. 

Истовремено Вас обавештавамо да ће у периоду од 10. до 25. октобра 2014. године сви 
заинтересовани моћи да постављају питања и дају своје коментаре у вези са радом 
Повереника за заштиту равноправности, путем мејла poverenik@ravnopravnost.gov.rs и на 
фејсбук страници Повереник за заштиту равноправности. 

 
На конференцији је обезбеђен превод на енглески и знаковни језик. 
 
С искреним увaжaвaњeм,   
 

 

                                                          
ПОВЕРЕНИЦА ЗА ЗАШТИТУ 

РАВНОПРАВНОСТИ 
 

 др Невена Петрушић 

 

 

 


