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Мали али значајан корак ближе развијеним земљама 

Европе и потенцијално велики потез за будући рад српског 

парламента – тако би се могао описати дан када су 14. 

фебруара 2013. године народне посланице у Скупштини 

Србије формирале Женску парламентарну мрежу.

По угледу на сличне институције у развијеним земљама 

Европе и света, први пут у историји српског парламентаризма, 

посланице су се окупиле на једном месту, без обзира на 

страначку припадност. Оснивање Женске парламентарне 
мреже подржали су председник Народне скупштине, Одбор 

за људска и мањинска права и равноправност полова, 

Београдски фонд за политичку изузетност и Мисија ОЕБС. 

Група је неформална али због тога ништа мање значајна, 

а чине је све посланице у српском парламенту.

Народне посланице – заједно за боље друштво
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Основни циљеви Женске парламентарне 
мреже су доношење нових закона и 

политика и надзор спровођења актуелних 

законских решења, посебно у областима:

  здравља жена и породице

  сузбијања насиља над 

женама и у породици

  економског оснаживања жена

  образовања жена

Приоритети су и: 

  подстицај женама у Србији за веће 

учешће у политичком и јавном животу

  ширење свести о женској 

солидарности

  промоција женског знања

Женска парламентарна мрежа је у 

формулисању политика, орјентисаних 

ка решавању проблема жена, отворена 

за иницијативе и сарадњу са женама 

из свих структура друштва.

Превасходни циљ је решавање проблема 

жена и њихових породица, било да су 

политички, социјални или економски.

Женску парламентарну мрежу 

чине и жене које су дуго у политици, 

неке и последњих двадесетак 

Родна равноправност у 
политици и перспективе

За разлику од неких других земаља у окружењу, Женска 
парламентарна мрежа у Србији сада има добру основу за рад. 
Према последњем истраживању (2012.) Интерпарламентарне 
уније (ИПУ), наша земља је по питању учешћа жена у 
парламентарном раду набоље пласирана земља у региону 
– од 250 посланичких места у Скупштини Србије 84 
мандата припада женама. Тих 33.60% је готово упола већа 
заступљеност него што је просек у Европи. У поређењу са 
почетком обнове вишестраначког парламентаризма у Србији, 
промене су тектонске. На пример, 1990. године учешће жена 
у редовима посланика Народне скупштине Србије било је 
само 1,6%, да би десет година касније износио 10,8%.

Гледано регионално, то је боље од Словеније (32,2%), прве 
земље са ових простора која је ушла у Европску унију, а значајно 
испред Босне и Херцеговине (21,4%) и Црне Горе (13,5%).

Перспектива још бољег представљања женске популације 
у политичком животу Србије је добила на значају тиме 
што од 2010. године постоји законска квота од трећине 
жена на изборним листама, чиме је отворена могућност да 
жене дају већи допринос и снажније утичу на доношење 
политичких одлука, од локалног до републичког нивоа.

Дакле, основа и перспективе постоје али и поред извесног 
побољшања у последњих неколико година, истраживања 
показују тенденцију скромног броја жена које учествују 
у политичком животу на регионалном нивоу, а да их је 
још мање на руководећим функцијама и изузетно ретко 
на лидерским позицијама у политичким партијама.

Када се томе дода устаљена слабија економска награђеност 
жена него мушкараца за исте послове и резултате, што је довело 
и до тога да су у времену економске кризе жене највеће жртве, 
женама не пресотаје друго него да се за свој бољи положај у 
друштву изборе саме, кроз сарадњу, заједништво и изградњу 
женског савезништва у политици и цивилном друштву. Због 
тога је ту, између осталог, и Женска парламентарна мрежа.

Учешће народних посланица у парламентарним одборима

Одбор за права детета 13 жена од 20 чланова

Одбор за културу и информисање 13 жена од 17 чланова

Одбор за људска и мањинска права и равноправност 
полова

11 жена од 17 чланова

Одбор за рад, социјална питања, друштвену 
укљученост и смањење сиромаштва

10 жена од 16 чланова

Одбор за европске интеграције 8 жена од 16 чланова

Одбор за заштиту животне средине 8 жена од 16 чланова

Одбор за спољне послове 7 жена од 17 чланова

Одбор за дијаспору и Србе у региону 7 жена од 16 чланова

Од укупно 20 Одбора Народне скупштине Републике Србије жене 
су председнице у 7 одбора

Одбору за европске интеграције

Одбору за заштиту животне средине

Одбору за контролу служби безбедности

Одбору за културу и информисање

Одбору за привреду, регионални развој, трговину, туризам и енергетику

Одбору за рад, социјална питања, друштвену укљученост и смањење 
сиромаштва

Одбору за финансије, републички буџет и контролу трошења јавних 
средстава

Учешће жена у сталним парламентарним делегацијама Народне 
скупштине у међународним институцијама

Делегација у Парламентарној скупштини Савета 
Европе 

8 жена од укупно 14 
чланова и заменика 
чланова

Делегација у Парламентарној скупштини Медитерана 5 жена од укупно 9

Делегација у Парламентарној скупштини 
Црноморске економске сарадње

2 жене од укупно 6

Делегација у Интерпарламентарној унији 3 жене од укупно 7

Делегација у Парламентарној скупштини ОЕБС 2 жене од укупно 7

Делегација у Парламентарној димензији Централно-
европске иницијативе

2 жене од укупно 8

У четири парламентарне делегације Народне скупштине Републике 
Србије не учествује ниједна жена

Делегација у Парламентарној скупштини НАТО 0 жена од укупно 10

Делегација у Парламентарној скупштини 
Организације договора о колективној безбедности

0 жена од укупно 4

Делегација у Парламентарној скупштини 
Франкофоније

0 жена од укупно 3

Делегација у Интерпарламентарној скупштини 
православља

0 жена од укупно 2

година. Њихов утицај и лобирање од 

немерљиве је користи за рад мреже, 

а тиме и за све жене у Србији.

Веома је важно да се разуме да се 

умрежавање посланица чини зарад 

вишег циља. Оне су се окупиле изнад 

страначке припадности, изнад спорих 

административних процедура. Окупила 

их је потреба да употребе свој утицај, 

позицију и глас у најбољу могућу сврху.

Главни метод рада народних посланица 

окупљених у овом пројекту су оснаживање 

и јачање парламентарног капацитета, 

притом се идеја не ограничава на 

рад унутар саме Скупштине Србије, 

већ подразумева и умрежавање 

представница скупштина на нивоу 

региона, као и размену искустава између 

жена на политички важним позицијама 

у политичким партијама и држави.

Један од приоритета на којем Женска 
парламентарна мрежа стално ради је 

афирмисање родне равноправности на 

свим нивоима одлучивања. Паралелно са 

јавним радом на родној равноправности, 

посланице се представљају јавности и 

јачају свој капацитет у односу са медијима.
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Активности

Женска парламентарна мрежа организовала је велику 
конференцију „Положај жена у Србији”, 19. марта 2013. године. 
То је био први догађај на којем је представљена ЖПМ, а 
својим присуством и учешћем у раду, подршку посланицама 
дале су и министарке Владе Србије, државне секретарке, 
високи представници бројних међународних и хуманитарних 
организација које раде у Србији, попут УН, ОЕБС, Савета 
Европе, угледних НВО, различита удружења привредница и 
предузетница, представници дипломатског кора и принцеза 
Катарина Карађорђевић. Том приликом присутнима се 
обратила и саветница председника Индонезије, која је говорила 
на тему „Улога жена у политичком животу Индонезије”.

Да Женска парламентарна мрежа свој рад никако 
не ограничава само на Скупштину Србије показује 
и низ активности на свим нивоима, од локалног до 
међународног, које су спроведене од оснивања до данас.

Упоредо са радом на решавању проблема жена у Србији, 
инсистира се и на ширењу локалних мрежа. У ту сврху су 
одржани семинари, у Београду, Суботици и Руми. У априлу у 
Београду у организацији Мисије ОЕБС у Србији и Београдског 
фонда за политичку изузетност, директорка програма за 
родне струдије New School из САД одржала је предавање 
за чланице Женске парламентарне мреже о тактикама 
и стратегијама у раду женских група у парламенту. У Руми 
се разговарало о женском задругарству, али и темама 
какве су економско оснаживање Ромкиња у Пироту или 
школовање девојака на Војној академији у Београду.

Парламентарна мрежа се тако на Округлом столу у Нишу 
у јулу 2013. бавила питањима која се тичу непоштовања 
Закона о равноправности полова и прописа о мобингу, 
али и успостављањем локалне Женске одборничке мреже, 
као и проблемима жена губитница транзиције које су 
некада радиле у текстилној индустрији Ниша и Пирота.

Активности Женске парламентарне мреже пренеле су 
се и на међународни ниво. Делегација сачињена од 20 
чланица ЖПМ, председника и секретарке Одбора за људска 
и мањинска права и родну равноправност је у мају 2013. 
посетила Финску. Тамо су размењена искуства о сличним 
проблемима жена, у две, по много чему, различите земље.

Запажено је било и учешће на скупу „Равнорпавне и 
оснажене – Учешће жена у политици” у Молдавији средином 
јуна 2013, где је европска јавност упозната са  српским 
искуствима у успостављању женских парламентарних 
тела. Поред већ наведених проблема женског политичког 
представљања, истакнуто је да се повећањем броја 
жена у парламенту дошло до новог квалитета у раду 
парламента – од веће способности договарања и 
транспарентности у раду, до фокусирања на животне теме 
које утичу на побољшање живота грађана и грађанки.

Женска парламентарна мрежа, у циљу економског 
оснаживања жена, успоставила је редовне консултације 
са различитим удружењима предузетница и 
привредница Србије, али и са организацијама које се 
баве проблемима женског предузетништва у Србији.

У Народној скупштини организовано је едукативно предавање 
на тему превенције рака грлића материце и дојке, имајући 
у виду да су ове болести међу највећим претњама здрављу 
жена у Србији. Разматрана су могућа законска решења којим 
ће бити уведена обавеза редовних гинеколошких прегледа у 
Србији, како би степен превенције био већи, а истовремено 
утрвђена је потреба за сталним подизањем свести у јавности 
о значају редовних прегледа и контроле здравља.

Родна равноправност на Балкану уведена је као обавезна 
тема за дебате у оквиру редовних састанака четири Одбора 
за спољне послове парламената Црне Горе, Хрватске, Босне 
И Херцеговине и Србије. Иницијатива за увођење ове теме 
потекла је од Женске парламентарне мреже Народне 
скупштине Републике Србије. Иницијатива је први пут и 
реализована на састанку ова четири Одбора у Београду у јулу 
2013. године. Од тог дана постала је редовна пракса. Београдски 
центар за безбедносну политику организовао је конференцију 
о спровођењу резолуције 1325 Савета безбедности Уједињених 
нација. Како би се дала подршка скупштинском надзорном 
телу за спровођење Националног акционог плана за ову 
резолуцију, представнице Женске парламентарне мреже 
активно су учествовале у раду конференције наглашавајући 
значај правовременог и пуног спровођења ове резолуције.

Проценат застуљености жена у парламентима Европе према 
подацима из 2012. године

земља % земља %

Велс 50,0 Шведска 44,7

Финска 42,5 Холандија 40,7

Норвешка 39,6 Данска 39,1

Шкотска 39,0 Белгија 38,0

Шпанија 36,0 Србија 33,0

Немачка 32,9 Португалија 32,7

Словенија 32,2 Македонија 30,9

Аустрија 27,9 Луксембург 25,0

Хрватска 23,8 Пољска 23,7

Летонија 23,0 Велика Британија 22,3

Чешка 22,0 Италија 21,6

Босна и Херцеговина 21,4 Бугарска 20,8

Естонија 19,8 Литванија 19,1

Француска 18,9 Грчка 18,7

Словачка 16,0 Ирска 15,1

Румунија 11,2 Кипар 10,7

Мађарска 8,8% Малта 8,7

Повећање броја жена у Народној скупштини Републике Србије у 
периоду од 1990—2012 године

година % година %

1990. 1,6 1993. 6,7

2000. 10,8 2003. 12,4

2007. 20,4 2008. 21,6

2012. 33,0

Учешће жена у посланичким групама

посланичка група укупан 
број

број 
жена

%

СНС / пг 65 23 35,38

ДС / пг 43 14 32,56

СПС / пг 24 9 37,50

ДСС / пг 21 8 38,10

ЛДП / пг 12 5 41,67

УРС / пг 15 7 46,67

ПУПС / пг 12 4 33,33

СДПС / пг 9 3 33,33

НС / пг 8 3 37,50

ЈС / пг 7 1 14,29

ЛСВ / пг 5 1 20,00

Самостални народни посланици 11 2 18,18

СВМ / пг 5 1 20,00

СПО/ДХСС / пг 5 1 20,00

Заједно за Србију 7 1 14,29
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Циљеви и изазови

Пред Женском парламентарном мрежом налази се озбиљан 
посао рушења политичких социјалних и економских стереотипа 
и предрасуда који још увек владају у српском друштву.

Први фронт је свакако у самом парламенту. Само 11% жена 
учествује у раду неког од 20 скупштинских одбора, а и њихово 
присуство од одбора да одбора је сувише разнолико.

У одбору за Косово и Метохију и Одбору за унутрашње 
послове нема ни једне жене, недовољан је број жена у 
одборима за уставна питања и законодавство, финансије и 
контролу трошења јавних средстава, док с друге стране жене 
чине 81% чланова одбора за рад и социјална питања, 70% 
њих је у одбору за културу и информисање а 64% у одбору 
за људска и мањинска права и равноправност полова.

Треба истаћи да, по први пут у историји парламентаризма у 
Србији, жена води Одбор за контролу служби безбедности.

Посланице нису равномерно заступљене ни у парламентарним 
делегацијама, па тако у четири делегације нема ниједне 
жене – Делегацији у парламентарној скупштини НАТО, 
Парламентарној скупштини Франкофоније, Парламентарној 
скупштини Организације договора о колективној безбедности и 

Резултати

Иако су малобројније у парламенту, жене су оствариле, и у 
доброј мери заслужне, што је Скупштина Србије као највише 
законодавно тело изменила неке значајне прописе или почела 
да се бави одређеним темама. Ово су само неке од њих:

  насиље у породици као категорија 
уврштено у Кривични законик

  заслугом Женске парламентарне мреже 
измењен је кривични законик, односно 
сексуални деликт над децом не застарева

  злостављање деце као кривично дело 
уврштено је у нови Закон о породици

  формиран је Анкетни одбор који се бави 
проблемом беба несталих у породилиштима

  анти-дискриминациони закон и Закон 
о родној равноправности

  амандманом на Закон о вантелесној оплодњи 
жене су добиле право на вантелесну 
оплодњу без обзира на брачни статус
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Интерпарламентарној скупштини православља.

Ситуација је још лошија на локалном нивоу, где је само 
8% председница општина и градоначелница.

Пред Женском парламентарном мрежом су и изазови 
како да се помогне социјални и економски бољитак 
нације. Мрежа ће се у будућности помније бавити радом 
на унапређењу заштите здравља читаве нације а посебно 
жена и деце, путем законских променама али и донацијама 
болницама уз помоћ међународних фондова.

Женска парламентарна мрежа ће наставити активно 
да сарађује са предузетницама у Србији на остваривању 
заједничког циља – економског оснаживања жена као 
једног од кључних покретача економског раста у Србији.
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