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 ПОЗИВ НА НАЦИОНАЛНУ КОНФЕРЕНЦИЈУ 

„Како до равнотеже између радног и породичног живота – будућност рада“ 

  

Поштовани/а, позивамо Вас да у среду, 08. децембра 2021. године, у 11 сати, присуствујете 

конференцији „Како до равнотеже између радног и породичног живота – будућност рада“ која ће 

се одржати хибридном формату - делом уживо у хотелу Метропол у Београду (Булевар Краља 

Александра 69, сала Иво Андрић А), а део онлајн путем Зоом платформе.  

Циљ конференције је јачање партнерског односа између запослених и послодаваца, као и 

информисање о правима из области рада и запошљавања, са посебним акцентом на жене, имајући 

у виду да у Србији и даље постоји неравноправност између полова, као и стереотипи када је у 

питању улога жене у породичном животу. Према подацима Националне стратегије за родну 

равноправност Републике Србије (2016 – 2020), 95% жена у Србији дневно проводе 5 сати радећи 

кућне послове, док мушкарци проводе готово 40% мање, укупно 3 сата дневно. На конференцији 

ћете чути препоруке послодавцима како да користећи већ постојеће законске норме и афирмативне 

мере допринесу бољем усклађивању радног и породичног живота запослених, као и 

представнике/це компанија и локалних самоуправа који/е ће поделити своја искуства и примере 

добре праксе. 

Желимо да отворимо дијалог о будућности рада и изазовима које промене на тржишту рада носе, 

а у циљу очувања компанија и запослених посебно када је у питању постизање равнотеже између 

приватног и пословног живота. 

Завршна конференција се одржава у оквиру пројекта ,,Једнаки - Ка родној равноправности усклађивањем 

радног и породичног живота запослених“  који реализују Министарство за бригу о поордици и Фондација Ана 

и Владе Дивац, уз финансијску подршку Европске уније, кроз програм „Права, једнакост и држављанство“.  

 

Национална конференција  

Како до равнотеже између радног и породичног живота – будућност рада 

АГЕНДА 

 

• 10:00 – 11:00 Регистрација  
 

 10:45 - 11:00 Изјаве за медије 
 
• 11:00 – 11:55 Отварање конференције – модераторка Марија Вељковић 
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 Уводна обраћања: 
 
- Александра Чамагић, помоћница министра, Министарство за бригу о породици и 
демографију 
- Славица Ђукић Дејановић, специјална саветница премијерке у Влади Србије 
- Матеја Норчич Штамцар, заменица шефа Делегације ЕУ у Републици Србији (TБЦ) 
- Невена Шовић, саветница за репродуктивно здравља и питања младих у УНФПА за Србију 
- Ана Кошел, Директорка, Фондација Ана и Владе Дивац 
 

• 11:55 - 12:00 Пауза  
 

• 12:00 – 13:30 Панел дискусија I – Жене, дискриминација и радна права у Србији –модератор 
Иван Томић  

 
- Гордана Бјелобрк –коауторка истраживања „Усклађивање рада и родитељства – 
послодавци и запослени“ 
- др Бојан Урдаревић, професор радног права, Правни факултет Универзитета у Крагујевцу, 
аутор приручника о радном праву за запослене и послодавце 
- Ивана Идеи Тодорић - Супервизорка за привлачење и селекцију кадрова, НЕЛТ група 
- Сташа Стојков Рошић – Лидерка за одрживост, ИКЕА Србија 

 
 

• 13:30 - 13:35 Пауза   
 

• 13:35 – 15:00 Панел дискусија II –  Значај локалне самоупрве за креирање бољих услове рада 
- примери добре праксе -  модераторка Марија Вељковић 

 
- Гордана Јордановски – коауторка истраживања „Јединице локалне самоуправе и 

усклађивање рада и родитељства“ 
- Невена Савић – корпоративне комуникације компаније Инфостуд из Суботице 
- Слободанка Андрејевић – председница комисије за родну равноправност при општини 

Владичин Хан и психолошкиња у Дому здравља Владичин Хан 
- Милена Ивановић Обрадовић – одборница и председница Савета за родну равноправност 

при општини Велика Плана 
 

• 15:00-15:30 Закључак и препоруке  
  

• 15:30– 17:00 Коктел послужење 


