
26.12.2019. 
Савет за родну равноправност града Краљева најангажованије тело за 

родну равноправност у Србији 
 
Савет за родну равноправност града Краљева oдржао је презентацију 

дугогодишњег рада и  том приликом доделио захвалнице онима са којима је Савет 
дошао до великих резултата и награда.  
  Заменик градоначелника града Краљева Вукман Ракочевић честитао је 
свим члановима и чланицама Савета за родну равноправност града Краљева на 
великом и значајном успеху.  

„Бити најбољи у Србији није мала ствар. Надам се да ће локална 
самоуправа и у 2020. години на адекватан начин помагати Савет јер све теме 
којима се бави Савет су итекако значајне како би живели на један бољи, 
цивилизованији и смисленији начин“, изјавио је Ракочевић, па додао:  
 „Све активности које Савет покреће акцентују да треба да будемо бољи 
људи, да се више поштујемо, да знамо шта су права и да постоје мерила и 
правила која не морамо само законом прописати. У времену у којем живимо битно 
је да чувамо различитост, да се поштују права и жена и мушкараца, да се 
међусобно разумемо и када се не слажемо, јер то су неке основне тековине које 
треба да негујемо.“ 
 Ракочевић је, у име града Краљева, захвалио Савету за родну 
равноправност који је својим ангажовањем целој Србији послао једну лепу поруку 
о граду Краљеву.  

Према речима председнице Савета за родну равноправност града Краљева 
Лидије Павловић, повод за презентацију Савета је награда коју је Координационо 
тело Владе Републике Србије доделио Савету за најангажованије тело за родну 
равноправност у Србији и за афирмацију родне равноправности на локалном 
нивоу.  

„Ова награда била је изузетно значајна, али ње не би било, без обзира на 
наш труд и рад, да нису присутни сви они људи који су нам годинама излазили у 
сусрет, помагали и заједно са нама радили на афирмацији и доприносу за 
унапређење родне раноравности у Краљеву. Желели смо да поделимо са нашим 
пријатељима, грађанима и грађанкама Краљева, управо оно што је Савет радио 
свих ових година и да се уједно захвалимо онима који су допринели да ова 
награда дође у руке Савета за родну равноправност града Краљева“, нагласила је 
председница Савета. 

Како је појаснила, све године труда и рада довеле су до тога да Савет за 
родну равноправност града Краљева постане пример добре праксе у Републици 
Србији на коме ће други да уче.  

Добитница захвалнице, директорка Историјског архива Краљево Весна 
Милојевић истакла је да ова награда припада свим женама које су од почетка 
биле у овој причи, која траје пуних 10 година. 

„Још 2009. године, урадили смо Локални акциони план захваљујући ком је 
основана Женска одборничка мрежа. У том моменту је било јако тешко јер је то 
била једна нова прича и нису сви подједнако реаговали на њу. Захвална сам  што 
су тада, за оснивање Женске одборничке мреже, потписале све одборнице, њих 



22, без обзира да ли су позиција или опозиција. Драго ми је што смо прве показале 
свест о заједништву, солидарности и биле смо прве које су преважишле политичке 
разлике и обојеност и направиле заједничку причу која је помогла да се формира 
Савет за родну равноправност“, појаснила је директорка, па додала да је ова 
прича драгоцена због тога што када се говори о  равноправности и једнакости 
заправо су жене изједначене са мушкарцима само у обавезама, а кад су остале 
ствари у питању то није случај. 

Савет за родну равноправност града Краљева доделио је захвалнице за 
подршку у раду: градоначелнику града Краљева др Предрагу Терзићу, начелнику 
Рашког управног округа Небојши Симовићу, пуковнику 2. бригаде копнене војске 
Жељку Кузмановићу, начелнику Полицијске управа Краљева Жељку Рајковићу, 
директорки Историјског архива Краљево Весна Милојевић, директорки Дома 
здравља „Краљево“ др Мирјани Крчевинац, директорки Културног центра 
„Рибница” Елизабети Тодоровић, вишем кустосу у Народном музеју Краљево 
Мирјани Савић, директору Јавног предузећа за уређивање градског грађевинског 
земљишта Александару Несторовићу, директору ЈКП „Пијаца” Драгану Вулићу, 
начелници Школске управе Бојани Маринковић, директорки „ТВ Краљево“ Виолети 
Симовић, Удружење „Коло српских сестара“, адвокатици Јелени Николић, 
председници Месне заједнице Витковац Снежани Маџаревић, Женском 
кошаркашком клубу „Краљево“ и Женском фудбалском клубу „Слога 036“ из 
Краљева. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


