
Други округли сто – ,,И маме имају право”
У четвртак, 16. децембра 2021. године одржан је Други округли
сто „И маме имају право!“ на којем је Институт за развој и иновације 
окупио представнике цивилног друштва, невладиних организација
и државних институција. На Другом округлом столу покренут је 
велики број тема и идентификовани су кључни проблеми са
којима се суочавају незапослене маме на тржишту рада. 

Догађај је отворила Ана Миленковић, менаџерка програма Јавне 
финансије и економски развој, а затим је директор Института за 
развој и иновације, Ненад Јевтовић, испред тима истраживача 
представио актуелне податке о положају жена и незапослених
мама на тржишту рада у Србији.

Током презентације господин Јевтовић навео је да је положај
мама на тржишту рада, готово истоветан без обзира на број деце. 
Такође, истакао је да у 2020. години свака десета жена није могла 
да пронађе посао, док је у 2010. години био случај да свака пета 
није могла да пронађе запослење, што нам показује да се ситуација 
на тржишту рада значајно побољшала. Кроз презентацију приказао 
је да је у 2019. години било 64.399 мама, од тога 53.769 економски 
активно, а 10.630 економски неактивно. Од 10.630 економски 
неактивних мама 6.237 радило је кућне послове. 

У току презентације учесници су постављали питања и 
покренута је дискусија.

Значајно су дискусији допринеле: представница 
Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална 
питања, представница Повереника за заштиту 
равноправности, представница Министарства за државну 
управу и локалну самоуправу, представница Фондације 
Ана и Владе Дивац, представнице удружења „Маме су 
закон“, „Пре свега ја!“ и „Женска солидарност“.

На крају догађаја Ана Миленковић се захвалила 
учесницима и укратко сумирала дискусију са округлог 
стола. Закључено је да ће главни правци рада у изради 
анализа и студија бити усмерени на: изградњу пакета 
мера за родитеље који се враћају на тржиште рада након 
одсуства ради неге детета, анализе и студије ће бити 
родно сензитивне, користиће се подаци из: Анкете о 
радној снази, Демографске статистике и Националне 
службе за запошљавање, такође у анализама ће се наћи 
и препорука која се односи на смањење дискриминације 
приликом уписивања деце у вртић.


