
 

NAJAVA 

Održive karijere u Srbiji - odgovorni građani 21. veka 

Četvrtak 16.9.2021. u 15h 

Održive karijere u neprofitnim organizacijama  - Kako se pripremiti za održivu karijeru? 

Pozivaju se studenti i mladi istraživači zainteresovani za karijeru u oblasti održivog razvoja na onlajn panel 
diskusiju, u četvrtak, 16. septembra u 15 časova.   

Centar za razvoj karijere i savetovanje studenata Univerziteta u Beogradu nastavlja sa pričom o održivom razvoju 
kroz razgovore sa profesionalcima - alumnistima Univerziteta u Beogradu, koji svoje karijere razvijaju na 
poslovima koji imaju održivost kao glavni fokus. Četvrti po redu online susret posvećujemo održivim karijerama u 
neprofitnim organizacijama i odgovoru na pitanje - kako se spremiti za karijeru u održivosti .  

U gostima su nam:  Jovana Dragić May - WWF Adria - Jovana je završila Biološki fakultet Univerziteta u Beogradu, 
smer Ekologija i zaštita životne sredine. Fokus njenog rada je obrazovanje o životnoj sredini i njegova uloga u 
zaštiti prirode i podsticanju promene ponašanja usmerenog ka zaštiti biodiverziteta i održivom razvoju.  

 Jelena Janakievski - SMART kolektiv - Jelena je apsolventkinja na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u 
Beogradu, smer za Socijalni rad i socijalnu politiku. Učestvuje u realizaciji projekata koji za cilj imaju stručno i 
finansijsko osnaživanje socijalnih preduzeća, kao i organizaciji i sprovođenju različitih događaja koji promovišu i 
umrežavaju socijalne preduzetnike.  

 Uz specijalne video gošće Prof. dr Violetu Orlović Lovren, nastavnika na katedri za Andragogiju Filozofskog 
fakulteta Univerziteta u Beogradu i Natašu Despotović studentkinju Fakulteta organizacionih nauka, predstavnicu 
studentske organizacije AIESEC.   

Prijavite se i postavite pitanja našim panelistima ovde: https://forms.office.com/r/GnY6kEgfin   

Susretima sa profesionalcima koji su izgradili “održive” karijere želimo da studentima i diplomiranim studentima 
ukažemo na značajne informacije, neophodne veštine i znanja koje mogu pomoći da izgrade put ka odabranoj 
karijeri u polju održivog razvoja.  

Detaljnije o programu “Održive karijere u Srbiji - odgovorni građani 21. veka“ pogledajte na stranici: 
http://www.razvojkarijere.bg.ac.rs/ok   

 

Панел дискусија - Одрживе каријере у непрофитним организацијама - Како се 
припремити за одрживу каријеру? 

Позивају се студенти и млади истраживачи заинтересовани за каријеру у области одрживог развоја 
на онлајн панел дискусију, у четвртак, 16. септембра у 15 часова.   

https://forms.office.com/r/GnY6kEgfin
http://www.razvojkarijere.bg.ac.rs/ok


Центар за развој каријере и саветовање студената Универзитета у Београду наставља са причом о 
одрживом развоју кроз разговоре са професионалцима - алумнистима Универзитета у Београду, који своје 
каријере развијају на пословима који имају одрживост као главни фокус. Четврти по реду онлине сусрет 
посвећујемо одрживим каријерама у непрофитним организацијама и одговору на питање - како се 
спремити за каријеру у одрживости .  

У гостима су нам:  

Јована Драгић Меј – “WWF Adria” - Јована је завршила Биолошки факултет Универзитета у Београду, смер 
Екологија и заштита животне средине. Фокус њеног рада је образовање о животној средини и његова улога 
у заштити природе и подстицању промене понашања усмереног ка заштити биодиверзитета и одрживом 
развоју.   

Јелена Јанакиевски – “SMART kolektiv “- Јелена је апсолвенткиња на Факултету политичких наука 
Универзитета у Београду, смер за Социјални рад и социјалну политику. Учествује у реализацији пројеката 
који за циљ имају стручно и финансијско оснаживање социјалних предузећа, као и организацији и 
спровођењу различитих догађаја који промовишу и умрежавају социјалне предузетнике.  

Уз специјалне видео гошће Проф. др Виолету Орловић Ловрен, наставника на катедри за Андрагогију 
Филозофског факултета Универзитета у Београду и Наташу Деспотовић студенткињу Факултета 
организационих наука, представницу студентске организације AIESEC.  

Пријавите се и поставите питања нашим панелистима овде: https://forms.office.com/r/GnY6kEgfin   

Сусретима са професионалцима који су изградили “одрживе” каријере желимо да студентима и 
дипломираним студентима укажемо на значајне информације, неопходне вештине и знања које могу 
помоћи да изграде пут ка одабраној каријери у пољу одрживог развоја.   

Детаљније о програму “Одрживе каријере у Србији - одговорни грађани 21. века“ погледајте на страници: 
http://www.razvojkarijere.bg.ac.rs/ok   
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