
Резултати Конкурса за доделу награда за посебан допринос у области подизања свести 
јавности о неприхватљивости сексуалног и родно заснованог насиља  
   
Стручни жири у саставу: проф. др Ратко Божовић, председник жирија, Предраг Аздејковић 
(УНС) и Јелка Јовановић (НУНС) за доделу награда за посебан допринос у области 
подизања свести јавности о неприхватљивости сексуалног и родно заснованог насиља, 
предвиђених пројектом „Борба против сексуалног и родно заснованог насиља“ који се 
спроводи у оквиру Управе за родну равноправност Министарства рада и социјалне  
политике у сарадњи са Програмом Уједињених Нација за развој, уз финансијску подршку 
Владе Краљевине Норвешке, 24. априла 2010. године донео је једногласну одлуку да се 
доделе награде:  
   
У категорији - Награда новинару/ки у области подизања свести јавности о 
неприхватљивости сексуалног и родно заснованог насиља:  
   
Лидија Обрадовић за публикацију ауторских текстова „Бити геј у Србији“, 2009. година    
(износ награде 3500$ у динарској противвредности како је раније прописано правилима 
Конкурса)  
   
У категорији - Награда новинској, радио или телевизијској кући за допринос подизању 
свести јавности о неприхватљивости сексуалног и родно заснованог насиља:  
   
Дневни лист „Данас“ за серију текстова објављених у 2008. и 2009. године  
(износ награде 8000$ у динарској противвредности како је раније прописано правилима 
Конкурса)  
   
У категорији - Награда за најбољи документарни филм о сексуалном и родно заснованом 
насиљу:  
   
„Ново је да сам била злостављана“, Инцест траума центар, 2009. година.  
(износ награде 8000$ у динарској противвредности како је раније прописано правилима 
Конкурса).  
   
Награде ће бити уручене на националној конференцији Борба против сексуалног и родно 
заснованог насиља 27. априла 2010. године од 9 до 16 часова, сала „Београд“, Палата 
Србије, Београд.     
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