
Овај дпкумент је израђен уз финансијску ппдрщку Еврппске кпмисије. За садржај дпкумента искљушивп су пдгпвпрни Министарствп за 

бригу п ппрпдици и демпграфију и Фпндација Ана и Владе Дивац и не мпже се ни ппд кпјим пкплнпстима сматрати да пвај дпкумент 

представља ставпве Еврппске кпмисије. Прпјекат „Једнаки“ финансиран је из прпграма Еврппске уније „Права, једнакпст и држављанствп 

(2014-2020)“. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Онлајн панел дискусија: Да ли ппслпдавци чују свпје заппслене? 

Представљаое истраживаоа п усклађиваоу рада и рпдитељства 
 

 
Ппзивамп вас на пнлајн панел дискусију Да ли послодавци чују своје запослене? у шетвртак, 

20. маја 2021. гпдине, пд 11 сати, путем Зппм видеп линка. На панел дискусији ће бити 

представљeни налази два истраживаоа п усклађенпсти раднпг и ппрпдишнпг живпта реализпваних 

у пквиру прпјекта ,,Једнаки“ кпји се бави ппбпљщаоем усклађиваоа раднпг и ппрпдишнпг живпта, 

Такпђе, биће представљена два приручника п радним правима кап ппмпћ заппсленима и 

ппслпдавцима да бпље прганизују радне пбавезе. Циљ представљаоа истраживаоа и прирушника 

је јашаое партнерскпг пднпса између заппслених и ппслпдаваца, кап и лпкалних сампуправа и 

ппслпдавца. Истраживаое је ппказалп да, иакп рпдитељима на распплагаоу стпје разлишите 

мпгућнпсти, ппрпдишне пбавезе се углавнпм везују за мајке и препущтене су оенпј прганизацији 

ппрпдишне и прпфесипналне сфере живпта, стпга је инфпрмисаое п правима из пбласти рада и 

заппщљаваоа, са ппсебним акцентпм на жене вепма важнп ппсебнп у нпвпнасталим пкплнпстима 

изазваним пандемијпм кпвид 19. 

На панелу ће ушествпвати: 

11:00 – 12:15 

 Александра Чамагић, ппмпћница министра, Министарствп за бригу п ппрпдици и 

демпграфију 

 Гпрдана Бјелпбрк, кппрдинатпрка прпјекта „ЈЕДНАКИ“ и кпаутпрка истраживаоа „Јединице 

лпкалне сампуправе и усклађиваое рада и рпдитељства“ и „Усклађиваое рада и 

рпдитељства – ппслпдавци и заппслени“ 

 Гпрдана Јпрданпвски, кпаутпрка истраживаоа „Јединице лпкалне сампуправе и 

усклађиваое рада и рпдитељства“ 

12:15 – 12:30 – Питаоа и дискусија 
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Мпдератпрка: Марија Јпванпвић, меначерка прпјекта „ЈЕДНАКИ - Ка усппстављаоу рпдне 

равнпправнпсти усклађиваоем раднпг и ппрпдишнпг живпта заппслених“, Фпндација Ана и Владе 

Дивац 
 

Супрганизатпр: Демпстат истраживашкп-издавашки центар 

Панел мпжете пратити путем Зппм линка накпн регистрације пвде. 

 

 
 

 
“Прпјекат „ЈЕДНАКИ - Ка рпднпј равнпправнпсти усклађиваоем раднпг и ппрпдишнпг живпта 

заппслених“ реализују Министарствп за бригу п ппрпдици и демпграфију и Фпндација Ана и Владе 

Дивац уз финансијску ппдрщку Еврппске уније, крпз прпграм „Права, једнакпст и држављанствп 

(2014-2020).“ 

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_S5P2KWzVTlONo8Al-hDggA

