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• На питања о томе какве би особине требало да 
красе колегу за подршку, полицијски 
службеници одговарају анонимно. На основу 
таквог тајног гласања бирани су полазници 
Курса за примарну психолошку превенцију –
подршка колеге. 



• На питања о томе какве би особине требало да
красе колегу и колегиницу за подршку, 
полицијски службеници и службенице 
одговарају анонимно. На основу таквог тајног
гласања бирани су полазници и полазнице Курса
за примарну психолошку превенцију – подршка
колеге/колегинице. 



• Курс је од 13. до 17. маја 2013. у Центру за
основну полицијску обуку у Сремској Каменици
организовала Управа за стручно образовање, 
oспособљавање, усавршавање и науку. 
Руководилац Курса била је Светлана Зекић, шеф
Одсека за психолошку превенцију, селекцију и 
пријем кандидата у Центру.



• Курс је од 13. до 17. маја 2013. у Центру за
основну полицијску обуку у Сремској Каменици
организовала Управа за стручно образовање, 
oспособљавање, усавршавање и науку. 
Руководилац Руководитељка Курса била је 
Светлана Зекић, шеф шефица Одсека за
психолошку превенцију, селекцију и пријем
кандидата и кандидаткиња у Центру.



• За 27 полазника 8. класе предавања и 
радионице је припремило десеторо предавача. 
Међу њима је била је и Александра Лазаревић, 
начелник Сектора за ванредне ситуације, која је 
објаснила шта се очекује од једног колеге за
подршку.



• За 27 полазника и полазница 8. класе
предавања и радионице је припремило
десеторо предавача и предавачица. Међу њима
је била и Александра Лазаревић, начелник
начелница Сектора за ванредне ситуације, која 
је објаснила шта се очекује од једног
колеге/колегинице за подршку.



• Овде није реч о психијатријској нити о 
психолошкој помоћи – додала је Слађана
Петаковић, психолог у Центру за основну
полицијску обуку. – Колеге за подршку су људи
који имају сличне проблеме и слично искуство, 
па могу да помогну у различитим ситуацијама. 
Можда је потребно објаснити да до стреса не
доводе само драматичне ситуације у којима се
полицијски службеници свкодневно налазе. 



• Овде није реч о психијатријској нити о 
психолошкој помоћи – додала је Слађана
Петаковић, психолог психолошкиња у Центру за
основну полицијску обуку. – Колеге/колегинице
за подршку су људи мушкарци и жене који имају
сличне проблеме и слично искуство, па могу да
помогну у различитим ситуацијама. Можда је
потребно објаснити да до стреса не доводе само
драматичне ситуације у којима се полицијски
службеници и службенице свакодневно налазе. 



• Sanela Bašić je postala jedini romski student u 
svojoj generaciji na Pravnom fakultetu Univerziteta 
u Beogradu koja je imala dve stipendije 
istovremeno.



• Sanela Bašić je postala jedini romski student jedina 
Romkinja u svojoj generaciji na Pravnom fakultetu 
Univerziteta u Beogradu koja je imala nagrađena sa 
dve stipendije istovremeno.



• Gordana Perić, profesor francuskog jezika i 
književnosti, diplomirala je na Filozofskom fakultetu 
u Novom Sadu. Diplomu magistra stekla je na 
Sorbona univerzitetu u Francuskoj. Prevodilac sa 
dugogodišnjim iskustvom u privredi (u zemlji i 
inostranstvu). Iskustvo je stekla kao sudski tumač za 
francuski jezik u prevođenju stručnih tekstova: 
tehnički prevodi, ekonomija, pravni akti, medicina, 
itd. i kao predavač u obrazovnim institucijama.



• Gordana Perić, profesor profesorka ili profesorica 
francuskog jezika i književnosti, diplomirala je na 
Filozofskom fakultetu u Novom Sadu. Diplomu 
magistra magistre stekla je na Sorbona univerzitetu 
u Francuskoj. Prevodilac Prevoditeljka sa 
dugogodišnjim iskustvom u privredi (u zemlji i 
inostranstvu). Iskustvo je stekla kao sudski tumač 
sudska tumačiteljica za francuski jezik u prevođenju 
stručnih tekstova: tehnički prevodi, ekonomija, 
pravni akti, medicina, itd. i kao predavač u 
obrazovnim institucijama.



• Da bi zaposleni ostvario pravo na naknadu za vreme 
porodiljskog odsustva, potrebno je da dostavi 
izveštaj o trajanju privremene sprečenosti za rad 
izdato od strane nadležne zdravstvene ustanove, a 
kojim se dokazuje da se isti nalazi na porodiljskom 
odsustvu.



• Da bi zaposlena ostvarila pravo na naknadu za vreme 
porodiljskog odsustva, potrebno je da dostavi izveštaj o 
trajanju privremene sprečenosti za rad izdat od strane 
nadležne zdravstvene ustanove, a kojim se dokazuje da se 
isti nalazi na porodiljskom odsustvu.

odnosno:

• Da bi zaposlena osoba ostvarila pravo na naknadu za vreme 
roditeljskog odsustva, potrebno je da dostavi izveštaj o 
trajanju privremene sprečenosti za rad izdat od strane 
nadležne zdravstvene ustanove, a kojim se dokazuje da se 
isti nalazi na roditeljskom odsustvu.



• To ukazuje da se muškim kandidatima daje 
prednost u odnosu na ženske kandidate i da 
političke stranke posvećuju više resursa i 
osiguravaju veći javni prostor za kampanje muških 
kandidata u odnosu na kampanje ženskih 
kandidata.



• To ukazuje da se muškim kandidatima daje 
prednost u odnosu na kandidatkinje i da političke 
stranke posvećuju više resursa i osiguravaju veći 
javni prostor za kampanje muških kandidata u 
odnosu na kampanje kandidatkinja.



• Zbog toga što lekovi u kliničkom ispitivanju mogu 
naškoditi nerođenom detetu, kažite svom lekaru 
koji vodi kliničko ispitivanje ili članovima njegovog 
istraživačkog tima ukoliko zatrudnite ili verujete da 
postoji mogućnost da ste trudni pre nego što 
odlučite da učestvujete u kliničkom ispitivanju.



• Zbog toga što lekovi u kliničkom ispitivanju mogu 
naškoditi nerođenom detetu, kažite svom lekaru ili 
lekarki koja vodi kliničko ispitivanje ili 
članovima/članicama njegovog istraživačkog tima 
ukoliko zatrudnite ili verujete da postoji mogućnost 
da ste trudni pre nego što odlučite da učestvujete u 
kliničkom ispitivanju.






