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Састанак „За више жена на местима одлучивања“ 

 
Савет за родну равноправност учествовао јеу организацији састанка са 

локалним институцијама и локалним политичаркама на тему „За више жена на 
местима одлучивања“. Састанку су присуствовале директорка Београдског фонда 
за политичку изузетност Соња Лихт, представница Поверенице за заштиту 
равноправности Татјана Јокановић, као и посланице Народне скупштине РС, 
чланице Женске парламентарне мреже. 

Председница Савета за родну равноправност града Kраљева Лидија 
Павловић је подсетила на то да је Савет 2009. године усвојио Европску повељу 
родне равноправности, да постоји и локални акциони план који траје до краја ове 
године, као и да је много тога урађено по питању родне равноправности у граду 
Краљеву. 

„Нисмо успели да повећамо учешће жена на местима одлучивања, и даље у 
нашем граду немамо жену на челу града, градоначелницу или председницу 
Скупштине, и сматрамо да та ситуација треба да се промени и да ћемо радити на 
томе у наредном периоду“, рекла је Лидија Павловић и додала да је 2014. године 
спроведена кампања за повећано учешће жена у саветима месних заједнице.  

„То су најнижи нивои власти, на локалу, где заправо жене највише и треба 
да се боре, где највише могу и да учине и где оно што могу да препознају у својим 
месне заједницама и на локалном нивоу заиста могу да спроведу у пракси. 
Повећали смо број жена у саветима месних заједница, имамо четири жене 
председнице савета и у скоро свакој месној заједници барем по једну жену у 
савету, што, наравно, није довољно, али радићемо на томе да се број повећа. У 
граду Kраљеву имамо само једну жену у седам надзорних одбора, много више 
жена се налази у управним одборима јавних установа, школским одборима, али то 
су неплаћене функције. На местима директора јавних установа углавном су жене, 
али зато су директори јавних предузећа, која су много моћнија него јавне 
установе, управо мушкарци, имамо само једну жену која води јавно предузеће. 
Сматрамо да је наш задатак да у наредном периоду радимо на томе да у некој 
следећој расподели буде много више жена и искрено се надам да ће следећи 
градоначелник града Kраљева бити жена“, рекла је председница Савета. 

Директорка Београдског фонда за политичку изузетност Соња Лихт је 
истакла да је у Kраљеву завршница једне серије сусрета коју је Фонд организовао 
широм Србије, уз подршку Матра програма холандске амбасаде, а са основним 
циљем да се разговара са представницaма локалних самоуправа, политичких 
странака, активисткиња, женских организација, о томе каква је у овом тренутку 
ситуација са родном равноправношћу и у којој мери је све оно што је и 
стратегијама утврђено спроведено у дело. 

„Неангажовањем жена, остављањем жена на маргини друштва, што се, 
нажалост, још увек догађа, или уз шпорет у кући, одричемо се људског капитала 
који нам је и овако све тањи. Жене су ресурс, жене су довољно образоване и 
довољно спремне да преузму озбиљна места и у сфери одлучивања, али и у 
сфери спровођења онога што је одлучено, и то је основни разлог зашто је 
покренут овај пројекат“, рекла је Соња Лихт и додала:  



„Имамо жене на високим местима у Републици Србији, од премијерке, 
председнице Скупштине, Народне банке Србије. На локалу је ситуација много 
другачија, једва по нека председница општине или градоначелница.“  

Како је навела, Канцеларија поверенице за равноправност је прошле године 
правила озбиљно истраживање о заступљености жена у локалним самоуправама 
на местима одлучивања и резултат је да је мало жена на тим местима, врло мало 
жена на руководећим местима у јавним предузећима, као у приватним 
компанијама. 

Она је истакла да је на На Копаоничком бизнис форуму потписана 
декларација компанија које преузимају на себе да ће чинити све да родна 
равноправност постане један од основних принципа њиховог деловања. 
Иницијативу је покренула Асоцијација за афирмацију односно жене које јесу у 
бизнису.  

 


