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Конференција парламентарки Југоисточне Европе 

,,Равноправне и оснажене – заједно смо јаче“ 
 

Народна скупштина Републике Србије 
Београд, 2-3. март 2015.  

      
 
Понедељак, 2. март 2015. 
 
11.30 – 12.00 Долазак и регистрација учесница 
 
12.00 – 12.30 Отварање (Дом НСРС, Мала сала) 

Маја Гојковић, председница Народне скупштине Републике Србије  
  Петер Буркхард, шеф Мисије ОЕБС у Србији  

Зорана Михајловић, потпредседница Владе, министарка 
грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре у Влади Републике 
Србије, председница Координационог тела за родну равноправност 
Владе Републике Србије  
Силвана Кох-Мехрин, Извршни директор Women in Parliaments 
Global Forum  
Ирена Војачкова – Солорано, Стални координатор UN и стални 
представник UNDP у Србији 
Стефана Миладиновић, народна посланица и координаторка 
Женске парламентарне мреже Србије  

 
Модераторка: народна посланица и координаторка ЖПМ Србије, Стефана 
Миладиновић 
 
 
12.30 - 12.45  Заједничка фотографија 
                       Изјаве за медије  

(Дом НСРС, Централни хол) 
 
12.45 - 14.00 Стање и трендови у области родне равноправности 

(Дом НСРС, Мала сала) 
Излагања представника парламената земаља Југоисточне Европе 
на теме (I део):             

- Социјални и економски положај жена након избијања економске 
кризе 2008.године, 

- Насиље у породици, 
- Жене и безбедност, 
- Жене у политици, 
- Жене у парламенту 

 
Модераторка: народна посланица и чланица ЖПМ Србије, Дубравка Филиповски 
 
 
 
 
 

http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%A0%D0%B5%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B5_%D0%A1%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%98%D0%B5
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%A0%D0%B5%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B5_%D0%A1%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%98%D0%B5
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15.30 – 16.45 Стање у области родне равноправности (наставак) 

(Дом НСРС, Мала сала) 
- Излагања представника парламената земаља Југоисточне Европе 

на теме (II део):             
- Социјални и економски положај жена након избијања економске 

кризе 2008.године, 
- Насиље у породици, 
- Жене и безбедност, 
- Жене у политици, 
- Жене у парламенту 

 
Модераторка: народна посланица и чланица ЖПМ Србије, Дубравка Филиповски 
 
 
16.45 – 17.15 Пауза  
 
17.15 – 19.00 Панел дискусија: 
 

a) Јачање утицаја жена у парламентарним политичким 
партијама (Дом НСРС, Мала сала) 
Уводно излагање: Zita Gurmai, Women in Parliaments Global Forum.  

 
Модераторка: Гордана Чомић, потпредседница Народне скупштине Републике 
Србије и чланица ЖПМ Србије 

 
б) Утицај међупартијске сарадње посланица на процесе и 
политике  који  промовишу оснаживање жена и уживање 
њихових неотуђивих права (Дом НСРС, Сала 1) 
Уводно излагање: OЕБС/Канцеларија ОЕБС за демократске 
институције и људска права (ОДИХР). 

 
Модераторка: Дијана Вукомановић, народна посланица и чланица ЖПМ Србије.   

 
в)  Имплементација Истамбулске конвенције (Дом НСРС, Сала 2) 
Уводно излагање: Nadie Cuk, заменица шефа мисије Савета 
Европе у Београду.  

 
Модераторка: Елвира Ковач, народна посланица и чланица ЖПМ Србије.   
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Уторак, 3. март 2015. 
   
09.00 – 11.00 Панел Women in Parliaments Global Forum 
  Потрага за женским лидерством  

(Дом НСРС, Мала сала) 
Жене су још увек у великој мери усамљене у политици. Годишњи 
извештај Светског Економског Форума о јазу између полова 
документује следеће: јаз у здравству је мали и износи 4%, у 
образовању 6%, када је учешће у економији у питању 40%, док је у 
политици невероватно великих 79%. Пукотине у систему су се 
можда појавиле али потребно је темељно га раздрмати како би се 
овај однос променио.  
Мишел Бахелет, председница Чилеа изјавила је: ,,Када је једна 
жена као појединац лидер, та чињеница мења њу саму.  Када је 
више жена у позицији лидера долази до промена у политици“.  
Предмет панела биће тежња мреже да се повећа присуство жена у 
политичком вођству. 

 
11.00 – 11.30 Пауза  
 
11.30 - 13.00 Економско оснаживање жена – искуства и праксе у 

парламентима (дискусија у пленуму) 
(Дом НСРС, Мала сала) 

  Уводно излагање - ЖПМ Србије 
 
Модераторка: народна посланица, чланица ЖПМ Србије и председница Одбора за 
привреду, регионални развој, трговину, туризам и енергетику, Александра Томић 
 
 
13.00 – 14.00 Закључци (панели и дискусија у пленуму) 

Представник ОЕБС/ОДИХР 
Меморандум о сарадњи 
Иницијативе 
(Дом НСРС, Мала сала) 

 
Модераторка: народна посланица и чланица ЖПМ Србије, Марија Обрадовић; 
 CEE Gender Network, Извршни директор Мреже за родна питања, Соња Локар 
 
 
14.00 – 14.30 Изјаве за медије 

Представљање Меморандума о сарадњи 
(Дом НСРС, Централни хол) 

(народна посланица и чланица ЖПМ Србије Марија Обрадовић даје уводну изјаву 
и представља Меморандум у присуству свих потписница Меморандума) 
 
  


