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Шта је равнотежа између пословног и приватног 
живота?

Равнотежа између пословног и приватног живота се дефинише 
као способност запослене особе да уравнотежи радно време, са 
временом које је опредељено за друге делове свог живота, као што 
су активности у слободно време, породица, волонтирање, брига о 
здрављу, дружење итд.

Може се дефинисати и као идеалан однос времена и енергије које 
посвећујемо послу и другим важним  аспектима живота. Давање 
предности неком од ових аспеката може изазвати стрес и утицати 
негативно на ментално и физичко здравље особе. Постизање 
равнотеже између породичног и професионалног живота је важно 
питање и за запосленог и за послодаваца. Сходно томе, предузећа и 
организације могу имати велике користи од омогућавања равнотеже 
запосленима и тиме обезбедити оптимално функционисање 
компаније.
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Родна равноправност и узроци неравнотеже 
између пословног и приватног живота

Неравнотежа између пословног и приватног живота утиче на родну 
равноправност у друштву у целини. Разлог за то су стереотипи о 
родним улогама, према којима су жене првенствено одговорне за 
домаћинство и породичне обавезе, док истовремено раде. Самим 
тим, жене се сусрећу са значајно повећаним обимом обавеза код куће 
у односу на мушкарце, што има велики утицај на њихово образовање, 
каријеру и опште задовољство животним приликама.

Резултати истраживања „Родна равноправност и равнотежа између 
пословног и приватног живота“ показују да право одсуства са рада 
ради неге детета je искористило 82% жена и само 14% мушкараца.

Да ли сте искористили право одсуства са рада ради неге детета?
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Када је у питању време које на недељном нивоу анкетирани проводе 
у старању о деци, подаци показују да жене проводе значајно више 

Да ли сте знали?

По истеку породиљског одсуства које траје 3 месеца, право одсуства са 
рада ради неге детета могу равноправно да користе у договору или отац 
или мајка детета, до истека 365 дана према Закону о раду Републике 
Србије.
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времена у старању о деци на недељном нивоу у односу на мушкарце 
(нпр. 33% жена 10-30 сати, 47% мушкараца до 10 сати)

Колико времена недељно проводите у старању о деци?
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31 - 60 сати
Више од 60 сати

Када су у питању лични приходи, резултати истраживања показују да 
је проценат мушкараца који су у потпуности или донекле задовољни 
својим приходима (53%) већи од процента жена (46%).Од посебног 
је значаја чињеница да разлика у задовољству приметно расте у 
две кључне старосне групе, 30-39 где је 11% више мушкараца који 
су у потпуности или донекле задовољни примањима и 40-49 где је 
та разлика чак 17%. Одговори на питање о задовољству личним 
приходима у односу на партнера/ку, указују на диспропорцију у 
степену задовољства сопственим примањима у односу на примања 
партнера, где су жене (21%) у значајно већој мери незадовољније у 
односу на мушкарце (9%). 

Један од сегмената овог истраживања јесте процена количине 
времена које анкетирани проводе обављајући рутинске кућне 
послове. Добијени резултати наводе на закључак да постоји изузетно 
велика диспропорција када је у питању неплаћени рад у обављању 
рутинских кућних послова, имајући у виду да чак 76% мушкараца 
проведе сат времена или мање у обављању поменутих послова 
наспрам 64% жена које проводе између 2 и 6 сати дневно. С друге 
стране, компаративни приказ показује висок степен уравнотежености 
када је у питању обављање повремених кућних послова.
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Колико времена дневно проводите у обављању рутинских 
кућних послова? (пеглање, чишћење, прање, кување, куповина 
намирница, поспремање, брига за кућног љубимца…)
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Зашто је ово важно?

Повећан обим обавеза који се односе на бригу о деци и кућне послове 
узрокује то да су жене двоструко оптерећене обављањем и плаћеног 
и неплаћеног рада. Такав однос неизбежно оставља последице по 
могућности за напредовање у каријери, стручно усавшавање и друге 
аспекте пословног живота. 

Посебно важно питање у истраживању односило се напостојање 
праксе постављања питања о брачном или породичном статусу 
у процесу запошљавања или напредовања на послу. Већина 
испитаних грађанки је одговорила да им нису постављана питања 
ове врсте – 80%. За разлику од њих, петина (20%) је одговорила 
да су им послодавци постављали питања везана за породични и 
брачни статус, што показује да је ова дискриминаторна пракса 
распрострањена. На питање да ли су им у процесу запошљавања/
напредовања на послу постављана питања у вези са брачним 
и породичним статусом, сваки девети мушкарац је одговорио 
потврдно (11%), док је 89% рекло да им нису постављана оваква 
питања.
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Женама су постављана нека 
од следећих питања:

 •  Да ли и када планирам 
рађање деце?

 •  Да ли има ко да ми чува дете 
у случају да се разболи, 
а ја не будем могла да 
одсуствујем с посла?

 •  Да ли имам децу, и да ли 
планирам децу?

 •  Колико година имају деца, 
и хоћу ли моћи да обављам 
посао?

 •  Да ли планирам још деце?
 •  Да ли сам у браку?
 •  Колико деце планирам да 

имам?
 •  Колико сам дуго у браку?
 •  Да ли имам проблем да 

остајем дуже на послу?
 •  Са ким живим?

Мушкарци су навели да су им 
у току процеса запошљавања 
или напредовања на послу 
постављана следећа питања:

 •  Да ли имам жену и децу?
 •  Да ли планирам децу?
 •  Да ли сам ожењен?
 •  Са ким живим?
 •  У каквим сам односима 

са родитељима?

Важно!
ВАЖНА НАПОМЕНА: Уколико се сусретнете са наведеним 
питањима током разговора за посао, без одлагања поднесите 
притужбу Поверенику за заштиту равноправности. Више 
информација о начину подношења притужбе и поступку пред 
Повереником можете пронаћи на линку: http://ravnopravnost.gov.rs/
diskriminacija/prituzba-zbog-diskriminacije/
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Родна равноправност и последице неравнотеже 
између пословног и приватног живота

Мања заступљеност жена на управљачким позицијама

Узроци споријег напредовања жена у професионалном животу 
и разлози због којих је број жена на управљачким позицијама 
значајно мањи у односу на мушкарце морају се, поред појаве 
дискриминаторних понашања, тражити у различитим социолошким 
и културолошким феноменима, укључујући неплаћени рад, послове 
старања, родни дисбаланс у области у образовања, сегрегацију 
у области рада, степен флексибилности послова, као и још увек 
изражене патријархалне друштвене обрасце када су у питању 
представе о улогама жена и мушкараца.
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Руководилац са 10
и више подређених

Руководилац са мање
од 10 подређених

Непосредни извршилац
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Зашто је ово важно?

Заступљеност жена на значајним друштвеним положајима је јако 
важна како би се водило рачуна о положају и правима оба пола, а 
и како би се искористили потенцијали целокупне популације, а не 
само једне њене половине за друштвени развој.
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Разлике у платама између полова

Добијени подаци показују да су жене у Републици Србији у значајно 
мањем проценту задовољне висином личних прихода, као и висином 
личних прихода у односу на своје партнере. Када су у питању лични 
приходи, резултати истраживања показују да је проценат мушкараца 
који су у потпуности или донекле задовољни својим приходима (53%) 
већи од процента жена (46%). Поред тога, уочава се диспропорција у 
задовољству сопственим примањима у односу на примања партнера, 
где су жене (21%) у значајно већој мери незадовољније у односу на 
мушкарце (9%). Територијално гледано, само у Београду су мушкарци 
мање задовољни својим примањима у односу на партнерку/а, што 
указује на постојање већег приступа боље плаћеним пословима за 
жене у главном граду.

Зашто је ово важно?

Разлике у платама често су последица неједнког третмана запослених 
на основу пола, што се у великој мери може довести у везу са 
поделама на „мушка“ и „женска“ занимања. Наиме, родни дисбаланс 
у области образовања, односно велика заступљеност девојака и 
мала заступљеност момака у области друштвено-хуманистичких, и 
са друге стране велика заступљеност момака и мала заступљеност 
девојака у области природних и информационо-комуникационих 
наука значајно доприноси несразмерно већој заступљености жена у 
слабије плаћеним пословима.
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Како оцењујете своја лична примања у односу на примања Вашег 
партнера/ке?

Немам партнера

Не могу да проценим

Веома задовољавајућа

Задовољавајућа

Ни задовољавајућа ни...

Незадовољавајућа

Веома незадовољавајућа
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Прекомерна заступљеност жена на пословима са 
скраћеним радним временом и прекид радног односа

Одговори на питање да ли су имали неке негативне последице 
на каријеру услед послова бриге о деци најјасније илуструју да се 
жене у Србији у значајно већој мери сусрећу са препрекама за 
професионално напредовање од мушкараца. Наиме, приметна је 
значајна диспропорција када су у питању прекид радног односа (13% 
жена према 2% мушкараца) и рад под стресом (37% жена према 
22% мушкараца) као последица по каријеру.

Да ли сте знали?

Директивом ЕУ о балансу између пословног и приватног живота 
прописано је да мининимум 2 месеца родитељског одсуства нису 
преносива са једног родитеља на другог, што има за циљ равноправно 
учешђе оба родитеља у бризи о детету у најранијем узрасту.
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Рад на скраћено радно време

Жене
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2

Мушкарци

То је нарочито изражено у узрасној категорији од 18-24 године, где 
је 33% испитаница навело прекид радног односа и рад под стресом 
као последице по каријеру услед бриге за децу, док, с друге стране, 
ни један испитаник није навео да је имао последице по каријеру 
услед старања о деци у овој старосној групи.

Прекид радног односа

Жене

13

2

Мушкарци

Зашто је ово важно?

Ова појава дугорочно може да има негативне последице на развој 
каријере жена, због каснијег уласка на тржиште рада и пауза 
у каријери. То значи да ће у највећем броју случајева спорије 
напредовати у каријери у односу на мушкарце истог узраста. Према 
релевантним истраживањима жене чине више од 90% популације 
која не тражи посао због бриге о деци или одраслим неспособним 
лицима.
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Одустајање од пословног путовања или стручног 
усавршавања због породичних обавеза

Када су у питању  последице на професионални живот, анализа 
показује да је значајно већи проценат жена морао да одустане 
од пословног путовања или стручног усавршавања у односу на 
мушкарце (30% жена наспрам 15% мушкараца).

Одустајање од пословног путовања/стручног усавршавања
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30

15

Мушкарци

Зашто је ово важно?

Данашња тржишта радне снаге захтевају нова занимања и непрестано 
мењање вештина, квалификација и искуства. Недостаци вештина и 
њихова неприлагођеност често су један од разлога незапослености 
или споријег/недостатка напредовања у каријери. 

Рад под стресом

Када су у питању последице по каријеру услед бриге за децу највећи 
проценат жена навео је рад под стресом као последицу, њих 37% 
напрема 22% мушкараца. Професионални стрес за запослену особу 
представља низ штетних реакција на ситуације у којима захтеви 
посла нису у складу са његовим могућностима, способностима и 
потребама.
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Рад под стресом

Жене

37

22

Мушкарци

Зашто је ово важно?

Последице стреса на раду су бројне: по могућност учења и 
памћења, на емоционалном плану, на производном плану, на 
здравственом плану смањује се имунитет, што доводи до различитих 
психосоматских оболења и несрећа на раду. Ово су све фактори 
који негативно утичу како на развој каријере, тако и на целокупан 
квалитет живота појединца. 

Успостављање равнотеже између приватног и пословног 
живота је од изузетног значаја, како за појединце и појединке, 
тако и за целокупну друштвену заједницу. Уравнотежен однос 
пословних и приватних обавеза доприноси бољем менталном и 
физичком здрављу запослених, здравијим породичним односима 
и квалитетнијем друштвеном животу. Са аспекта послодавца, 
доказано је да су задовољни радници много продуктивнији, 
лојалнији и посвећенији. Да би се то постигло, неопходно је 
унапредити родну равноправност у друштву и утицати на промену 
динамике у породичним односима, како би се жене и девојке 
довеле у равноправан положај и како би им се омогућиле једнаке 
шансе за развој каријере и остваривање пословних амбиција
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