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Скупштина Женске парламентарне мреже Скупштине Аутономне Покрајине 
Војводине, на седници одржаној  28. октобра 2013. године, донела је 
 

ПОСЛОВНИК 
ЖЕНСКЕ ПАРЛАМЕНТАРНЕ МРЕЖЕ СКУПШТИНЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ 

ВОЈВОДИНЕ 
 

ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 1. 
 

Пословником Женске парламентарне мреже Скупштине Аутономне 
Покрајине Војводине (у даљем тексту : Женска парламентарна мрежа 
Скупштине) уређују се: назив, јавност рада, програмска начела и циљеви, 
састав, права и обавезе чланица, облици организовања, органи управљања, 
избор, разрешење, трајање мандата, престанак рада, као и друга питања од 
значаја за рад Женске парламентарне мреже Скупштине. 
 

Члан 2. 
 

Женску парламентарну мрежу Скупштине  чине посланице Скупштине АП 
Војводине. 

 
Члан 3. 

 
Женска парламентарна мрежа Скупштине нема статус правног лица. 

 
Члан 4. 

 
Седиште Женске парламентарне мреже Скупштине је у Новом Саду, 

улица Владике Платона бб, седиште Скупштине АП Војводине. 
 
 

ПРОГРАМСКА НАЧЕЛА И ЦИЉЕВИ 
 

Члан 5. 
 

Женска парламентарна мрежа Скупштине делује ради остваривања 
програмских начела и циљева који су гарант парламентарне демократије, 
владавине права и поштовања основних људских слобода и права. 

 
Програмска начела и циљеви су: 

-поштовање човека, његовог достојанства, права и слобода без обзира на 
верску, расну и националну припадност, пол, полну оријентацију, политичко 
уверење и социјално стање; 
-заштита права радника и радница; 
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-заштита права и слобода запостављених, обесправљених и особа са 
инвалидитетом; 
-заштита права националних мањина; 
-остваривање равноправности полова; 
-заштита и унапређење положаја породице; 
-заштита и остваривање интереса грађанки и грађана; 
-заштита загарантованих права на својину, здравствену и социјалну заштиту, 
образовање, рад, пензију, животне средине и других права; 
-остваривање и очување демократског, политичког и правног поретка у 
држави, владавине права и социјалне правде; 
-успостављање европских стандарда живљења за све друштвене слојеве и 
складног и убрзаног друштвеног развоја; 
-унапређење развоја Аутономне Покрајине Војводине, локалне самоуправе и 
уравнотежење регионалног развоја; 
-праћење доношења и извршења одлука и подношење иницијатива. 
 

Члан 6. 
 

У остваривању програмских начела и циљева из члана 5. овог 
Пословника, користе се демократска, ненасилна, парламентарна и 
ванпарламентарна средства, не прихватајући недемократска, тоталитарна и 
друга насилна средства. 

 
Програмска начела се остварују : 

-обуком посланица чланица, 
-умрежавањем, хоризонталном и вертикалном (унутар сваке политичке партије, 
са другим политичким партијама, са невладиним цивилним сектором, са 
медијима и другим механизмима). 
 
 

ПРАВА И ОБАВЕЗЕ ЧЛАНИЦА 
 

Члан 7. 
 

Чланице Женске парламентарне мреже Скупштине су равноправне у 
својим правима и обавезама, у складу са овим Пословником. 

 
Чланица има право да: 

-бира и буде бирана у органе Женске парламентарне мреже Скупштине; 
-равноправно учествује у активностима Женске парламентарне мреже 
Скупштине; 
-слободно изражава своје мишљење; 
-слободно предлаже и покреће иницијативе у складу са овим Пословником и 
програмским начелима и циљевима; 
-буде заштићена у обављању активности; 
-учествује у остваривању програмских начела; 
-буде информисана о активностима Женске парламентарне мреже Скпштине; 
-остварује и друга права. 
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Члан 8. 
 

Чланица Женске парламентарне мреже Скупштине има обавезу да: 
-поштује Пословник и одлуке органа Женске парламентарне мреже Скупштине; 
-да редовно присуствује седницама органа чија је чланица; 
-заступа и остварује програмска начела и одлуке Женске парламентарне мреже 
Скупштине; 
-савесно извршава обавезе од стране органа чија је чланица; 
-испуњава и друге обавезе у складу са овим Пословником. 
 
 

ПРЕСТАНАК ЧЛАНСТВА 
 

Члан 9. 
 

Чланство у Женској парламентарној мрежи Скупштине престаје: 
-престанком посланичког мандата у Скупштини АП Војводине; 
-иступањем из Женске парламентарне мреже Скупштине; 
-одлуком Скупштине Женске парламентарне мреже Скупштине. 
 
 

ОРГАНИ МРЕЖЕ 
 

Члан 10. 
 

Органи Женске парламентарне мреже Скупштине чине: Скупштина и 
Извршни одбор. 
 

Скупштина 
 

Члан 11. 
 

Скупштину Женске парламентарне мреже Скупштине чине посланице у 
актуелном сазиву Скупштине АП Војводине. 

 
Скупштина Женске парламентарне мреже Скупштине: 

-води Женску парламентарну мрежу Скупштине у складу са програмским 
начелима и циљевима; 
-усваја Програм активиности Женске парламентарне мреже Скупштине; 
-доноси одлуке, декларације, закључке, мишљења и ставове; 
-усваја Пословник о свом раду; 
-предлаже Извршном одбору измене и допуне Пословника;  
-бира и разрешава чланице Извршног одбора; 
-разматра и усваја Извештај координаторке о раду Женске парламентарне 
мреже Скупштине; 
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-разматра и друга питања везана за деловање Женске парламентарне мреже 
Скупштине. 
 

Члан 12. 
 

Скупштина Женске парламентарне мреже Скупштине пуноважно одлучује 
ако седници присуствује већина од укупног броја чланица. 

 
Одлуке доноси већином гласова присутних чланица. Изузетно,  у хитним 

и неодложним случајевима, координаторка Женске парламентарне мреже може 
одлучити, да чланице Скупштине и Извршног одбора Женске парламентарне 
мреже Скупштине, могу гласати путем електронске поште, ради изјашњавања. 
Изјашњавање се врши одговором са „сагласна“ или „нисам сагласна“ путем 
електронске поште Женске парламентарне мреже Скупштине. 

 
 

Извршни одбор 
 

Члан 13. 
 

Извршни одбор Женске парламентарне мреже Скупштине је извршни 
орган Скупштине Женске парламентарне мреже Скупштине. 

 
Извршни одбор Женске парламентарне мреже Скупштине чине посланице 

представнице посланичких група и посланице које нису чланице посланичке 
групе у Скупштини АП Војводине. 

 
Извршни одбор Женске парламентарне мреже Скупштине: 

-стара се о извршавању задатака и спровођењу одлука Скупштине Женске 
парламентарне мреже Скупштине; 
-одговара за свој рад Скупштини Женске парламентарне мреже Скупштине; 
-предлаже сазивање Скупштине Женске парламентарне мреже Скупштине; 
-подноси предлоге одлука које доноси Скупштина Женске парламентарне 
мреже Скупштине; 
-координира рад Женске парламентарне мреже Скупштине; 
-бира и разрешава координаторку; 
-доноси Пословник о свом раду; 
-обавља и друге послове у складу са овим Пословником. 
 
 

Члан 14. 
 

Извршни одбор Женске парламентарне мреже Скупштине пуноважно 
одлучује ако седници присуствује већина од укупног броја чланица. 

 
Седницама Извршног одбора Женске парламентарне мреже Скупштине 

могу да присуствује све чланице Женске парламентарне мреже Скупштине. 
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На седницама о предлозима гласају само чланице Извршног одбора 

Женске парламентарне мреже Скупштине. 
 
Одлуке се доносе већином гласова присутних чланица. 

 
 
 

ЗАСТУПАЊЕ И ПРЕДСТАВЉАЊЕ 
 

Члан 15. 
 

Женску парламентарну мрежу Скупштине представља и заступа 
координаторка и заменица координаторке. 

 
Извршни одбор Женске парламентарне мреже Скупштине може да 

овласти друге чланице да заступају и представљају Женску парламентарну 
мрежу Скупштине у складу са овим Пословником. 

 
Женска парламентарна мреже Скупштине има секретарку која помаже 

координаторки и заменици координаторке у организацији и сазивању седница. 
 
 

Члан 16. 
 

Женска парламентарна мрежа Скупштине има координаторку.  
 
Координаторка се бира из реда чланица Извршног одбора Женске 

парламентарне мреже Скупштине. 
 
Прва координаторка Женске парламентарне мреже Скупштине бира се из 

реда Одбора за равноправност полова Скупштине АП Војводине, председница, 
односно чланица.  

 
Следећа координаторка се бира из највеће политичке партије (позиција 

односно опозиција) у Скупштини АП Војводине. 
 

Координаторке се мењају на свака четири (4) месеца. 
 

Члан 17. 
 

Дужности координаторке су: 
-да представља Женску парламентарну мрежу Скупштине у јавности заједно са 
заменицом, будућом координаторком; 
-да даје задатке чланицама Женске парламентарне мреже Скупштине; 
-да сазива и председава састанцима Женске парламентарне мреже Скупштине; 
-да се стара о извршењу одлука Женске парламентарне мреже Скупштине; 
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-да обавља и друге послове које јој повере чланице Женске парламентарне 
мреже Скупштине. 

ЈАВНОСТ РАДА 
 

Члан 18. 
 

Рад Женске парламентарне мреже Скупштине је јаван. 
 
Јавност рада се остварује организовањем јавних скупова, трибина, 

учествовањем на округлим столовима путем званичних интернет презентација и 
другим начинима деловања на јавно мњење грађанки и грађана. 
 

ОБЛИЦИ ОРГАНИЗОВАЊА 
 

Члан 19. 
 

Женска парламентарна мрежа Скупштине у складу са програмским 
начелима и циљевима сарађује са политичким партијама, удружењима и другим 
организацијама у земљи и у иностранству. 

 
Извршни одбор Женске парламентарне мреже Скупштине подноси 

иницијативе за учлањење у организације. 
 

 
СТУПАЊЕ НА СНАГУ 

 
Члан 20. 

 
Овај пословник ступа на снагу даном доношења. 

 
Нови Сад, 28. октобар 2013. Године 
 
Скупштина Женске парламентарне мреже Скупштине  АП Војводине 

 


