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Оснивање

Женска парламентарна мрежа формирана је 14. фебруара 2013. 
године, када су први пут у историји парламентаризма Србије, 
све народне посланице Србије, одлучиле да се удруже због ви-
ших циљева без обзира на страначку припадност.

Реализацијом пројекта ,,Жене за демократију и једнакост”, ко-
ји је финансирала Европска комисија и финска Влада, а спро-
водила невладина организација Београдског фонда за политич-
ку изузетнос.

Оснивање Женске парламентарне мреже у Србији, подржали 
су председник Народне скупштине Републике Србије, Одбор 
за људска и мањинска права и равноправност полова, Мисија 
ОЕБС-а у Србији и Београдски фонд за политичку изузетност.

Оснивање, циљеви, приоритети 
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Циљеви

Основни циљеви Женске парламентарне мреже су доношење 
нових закона и политика и надзор спровођења актуелних закон-
ских решења, посебно у области:

 ® здравља жена и породице,

 ® сузбијања насиља над женама и децом у породици,

 ® економског оснаживања жена,

 ® образовање жена и промоција женског знања.
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Приоритети

Приоритети су:

 ® подстицај женама у Србији за веће учешће у политичком 
и јавном животу,

 ® ширење свести о женској солидарности,

 ® афирмација родне равноправности на свим нивоима 
одлучивања
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Женска парламентарна мрежа је у формулисању политика, 
орјентисаних ка решавању проблема жена, отворена за иници-
јативе и сарадњу са женама из свих структура друштва.

Превасходни циљ је решавање проблема жена и њихових поро-
дица, било да су политички, социјални или економски.

Мрежа је имала читав низ активности, на свим нивоима, од ло-
калног до међународног које су спроведене од оснивања до данас.

С Т    П
 НАСИЉУ НАД ЖЕНАМА



9

Одржавање Прве Националне конференције у Београду, 1. но-
вембра 2013. године, резултирало је формирање Женских одбор-
ничких мрежа у локалним самоуправама Србије, као и формира-
ње Женске парламентарне мреже у Скупштини АП Војводина.

Измењен је Кривични закон, амандманом који су поднеле члани-
це Женске парламентарне мреже, на основу којег сексуални де-
ликт над децом не застарева.Србија је друга земља у Европи, после 
Велике Британије, која је укинула застаревање сексуалног деликта.

Покренут је систем родног буџетирања као саставни део про-
грамског буџета.

Родно буџетирање омогућава одговор на питање да ли жене и му-
карци имају једнак приступ ресурсима, да ли једнако учествују у 
одлучивању и да ли имају једнаке користи од употребе ресурса.

Родно буџетирање је примена родне анализе на буџет државе, по-
крајине или локалне самоуправе, односно сагледавања ефеката 
прерасподеле буџетских средстава на животе жена и мушкараца.

Најзначајнији успеси 
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Женска парламентарна мрежа била је домаћин међународне 
конференције, на којој су учествовале парламентарке из зема-
ља Југоисточне Европе, под називом ,,Равноправне и оснажене 
– заједно смо јаче“.

На конференцији размотриле су се теме као што су: Јачање ути-
цаја жена у парламентарним политичким партијама, утицај ме-
ђупартијске сарадње посланица на процесе и политике који 
промовишу, економско оснаживање жена, јачање утицаја же-
на у парламентарним политичким партијама и имплементаци-
ја Истамбулске конвенције.
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Назив

Члан 1.

Женска парламентарна мрежа, као облик организовања на-
родних посланица у Народној скупштини, делује под називом 
„Женска парламентарна мрежа у Народној скупштини“ (у даљем 
тексту: Женска парламентарна мрежа).

Седиште

Члан 2.

Седиште Женске парламентарне мреже је у Београду, Трг 
Николе Пашића 13.

Правилник о раду 
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Карактер

Члан 3.

Женска парламентарна мрежа је нестраначка, неформална пар-
ламентарна група која делује на начелу добровољности, на демо-
кратски и транспарентан начин. 

Женска парламентарна мрежа делује ради остваривања начела 
и циљева који су гарант парламентарне демократије, владавине 
права и људских слобода, у складу са начелом забране дискрими-
нације по било ком основу. 

Чланице Женске парламентарне мреже равноправне су у својим 
правима и обавезама.
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Сарадња

Члан 4.

Женска парламентарна мрежа сарађује са женским мрежама или 
другим облицима организовања жена изабраних представника у 
земљи, или у иностранству у циљу размене информација, знања, 
добре праксе и искустава.Женска парламентарна мрежа сарађу-
је и са независним државним органима, организацијама и телима, 
струковним удружењима, научним и образовним институцијама,  
организацијама цивилног друштва и међународним организаци-
јама и институцијама, али и народним посланицама из претход-
ног сазива НСРС,  као и појединцима  чији су циљеви заједнички 
циљевима Женске парламентарне мреже.
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Женска парламентарна мрежа је отворена за иницијативе и са-
радњу са свим облицима формалних и неформалних организова-
ња жена и других група чији је циљ деловање на остваривању рав-
ноправног положаја жена и решавању проблема економског, по-
литичког или социјалног положаја жене и породице.

Јавност рада

Члан 5.

Рад Женске парламентарне мреже је јаван.

Јавност рада обезбеђује се преносима на интернет страници 
Народне скупштине, Блогу ЖПМ, друштвеним мрежама, обаве-
штавањем представника јавног информисања о одржавању са-
станака, конференцијама за новинаре и на друге начине на које 
се обезбеђује јавност рада Народне скупштине.

Циљеви

Члан 6.

Женска парламентарна мрежа, активним учешћем чланица у 
поступку доношења  аката у Народној скупштини и праћењу 
спровођења тих аката, као и њиховим укључивањем у друге ак-
тивности, делује у циљу: 

 - промоције права жена и њиховог  активног укључивања у 
све друштвене токове; 

 - остваривање равноправности полова;

 - подстицаја жена на веће учешће у политичком и јавном 
животу и стварање услова за то;
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 - промоције знања и образовања као неопходног услова за 
побољшање положаја жене;

 - заштите и унапређења положаја жене и породице;

 - -ачања економског положаја жене;

 - сузбијања насиља над женама и у породици;

 - ширења свести о женској солидарности;

 - побољшања способности националних институција да се 
делотворно носе са свим облицима дискриминације;

 - едукација народних посланица  о облицима, карактеру и 
начинима борбе против дискриминације;

 - остваривања других начела која доприносе поштовању 
достојанства човека и његових права и слобода и 
искључивању дискриминације по било ком основу.

Чланство

Члан 7.

Чланице Женске парламентарне мреже су народне посланице у 
актуелном сазиву   Народне скупштине Републике Србије.

Извршни орган

Члан 8.

Женска парламентарна мрежа има извршно тело које чини по 
једна  представница сваке посланичке групе у Народној скуп-
штини  у актуелном сазиву (у даљем тексту: координаторка).
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Координаторке доносе Правила о раду Женске парламентарне 
мреже. 

Координаторке доносе годишњи план рада и усвајају годишњи 
извештај о раду Женске парламентарне мреже. 

Координаторке одлучују консенсусом.

Координаторка  
Женске парламентарне мреже

Члан 9.

Координаторка се бира  из Извршног одбора  по унапред утвр-
ђеном редоследу од највеће  ка најмањој посланичкој групи на 
период од 3 месеца.

Координаторку која руководи Женском парламентарном мре-
жом, у случају спречености или одсутности, замењују претхона 
и наредна  координаторка.

Координаторка која руководи Женском парламентарном мрежом:

 - представља Женску парламентарну мрежу у јавности, 
заједно са претходном и будућом коодинаторком; 

 - сазива и организује састанке Женске парламентарне мреже;

 - председава састанцима Женске парламентарне мреже;

 - предлаже годишњи план рада Женске парламентарне 
мреже;

 - делегира задужења чланицама Женске парламентарне 
мреже;

 - стара се о извршавању одлука Женске парламентарне мреже;
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 - подноси годишњи извештај о раду Женској парламентарној 
мрежи;

 - стара се о документацији која настаје у раду Женске 
парламентарне мреже;

 - предлаже правила о раду Женске парламентарне мреже;

 - врши и друге послове неопходне за рад Женске 
парламентарне мреже.      

О раду на састанцима Извршног одбора води се записник који, 
пошто га усвоје координаторке, потписује координаторка која 
руководи Женском парламентарном мрежом.

Финансирање

Члан 10.

Женској парламентарној мрежи, као нестраначкој и добровољној 
парламентарној групи, подршку у раду пружају: Народна скуп-
штина Републике Србије, међународне организације, фондације 
и институције, као и организације цивилног друштва, кроз логи-
стичку подршку и специјализоване пројекте и програме.

Ступање на снагу

Члан 11.

Правила о раду Женске парламентарне мреже ступају на снагу 
даном доношења.

Београд, 06. октобар 2014. године.



18

Контактирајте нас:

Народна скупштина Републике Србије 
Женска парламентарна мрежа 
Трг Николе Пашића 13, 11000 Београд

Телефон: +381 11 3200647

имејл: zpm@parlament.rs 
https://zpmsrbija.wordpress.com/

www.parlament.rs 
nsrs@parlament.rs 
011 302 61 00

Дизајн и штампање ове публикације помогла је 
Мисија ОЕБС_а у Србији.

Напомена
Ставови изречени у публикацији припадају 
искључиво издавачу и не представљају нужно 
званичан став Мисије ОЕБС_а у Србији.

Издавач
Народна скупштина Републике Србије
– Женска парламентарна мрежа.
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